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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0482 

Acordul privind transportul aerian dintre UE și SUA *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a 

Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre 

ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (13419/2016 – 

C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13419/2016), 

– având în vedere Acordul privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă 

parte1, 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

100 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0100/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0376/2017), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Statelor Unite 

ale Americii. 

                                                           
1  JO L 134, 25.5.2007, p. 4. 





 

 7 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0483 

Acordul dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană pentru 

crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea 

Europeană și Confederația Elvețiană pentru crearea unei legături între respectivele lor 

scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (13076/2017 

– C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13076/2017), 

– având în vedere proiectul de Acord dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană 

pentru crearea unei legături între respectivele lor scheme de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (13073/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

192 alineatul (1) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0415/2017), 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară (A8-0386/2017), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației 

Elvețiene. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0484 

Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (aprobare) 

*** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de 

parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe 

de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (12409/2016 – C8-0469/2016 – 

2016/0166(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12409/2016), 

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare consolidat între Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă 

parte (09452/2015), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

37 și cu articolul 31 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană; și în 

conformitate cu articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209, articolul 

218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (8) al doilea 

paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0469/2016), 

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 12 decembrie 20172, referitoare 

la proiectul de decizie, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei 

pentru comerț internațional (A8-0325/2017), 

1. aprobă încheierea acordului; 

                                                           
2  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2017)0485. 
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2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, 

precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Kazahstan. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0485 

Acordul de parteneriat și cooperare consolidat UE-Kazahstan (rezoluție)  

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 12 decembrie 2017 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a 

Acordului de parteneriat și cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană și statele 

sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă parte (12409/2016 – C8-

0469/2016 – 2016/0166(NLE) – 2017/2035(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12409/2016), 

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare consolidat între Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kazahstan, pe de altă 

parte (09452/2015),  

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de către Consiliu în conformitate cu 

articolul 31 alineatul (1) și articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și 

articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și îndeosebi articolul 218 alineatul (6) litera (a) din 

acesta (C8-0469/2016), 

– având în vedere semnarea Acordului de parteneriat și cooperare consolidat (APCC) la 

Astana, la 21 decembrie 2015, în prezența Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), 

Federica Mogherini, 

– având în vedere aplicarea cu titlu provizoriu a unor părți ale APCC aflate în sfera de 

competență exclusivă a UE, de la 1 mai 2016, 

– având în vedere continuarea punerii în aplicare a Acordului de parteneriat și cooperare 

UE-Kazahstan (APC), semnat la 23 ianuarie 1995, de la intrarea acestuia în vigoare la 1 

iulie 1999, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 conținând recomandările 

Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului European de 

Acțiune Externă privind negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare 
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UE-Kazahstan3, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Kazahstan, inclusiv cele din 10 

martie 20164, din 18 aprilie 20135, din 15 martie 20126 și din 17 septembrie 2009 

privind cazul lui Yevgeny Zhovtis din Kazahstan7, 

– având în vedere Rezoluțiile sale din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării 

strategiei UE pentru Asia Centrală8 și din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea 

și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală9, 

– având în vedere Rezoluția sa legislativă din 19 ianuarie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de continuare a activității Centrului 

Internațional pentru Știință și Tehnologie10, cu sediul la Astana, în Kazahstan, 

– având în vedere rezoluția legislativă din 12 decembrie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie11, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 22 iunie 2015 și din 19 iunie 2017 privind 

Strategia UE pentru Asia Centrală, 

– având în vedere cel de al patrulea raport privind progresele înregistrate al Serviciului 

European de Acțiune Externă (SEAE) și al serviciilor Comisiei din 13 ianuarie 2015 cu 

privire la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru Asia Centrală adoptată în 2007, 

– având în vedere dialogurile anuale UE - Kazahstan privind drepturile omului, 

– având în vedere diferitele reuniuni UE - Asia Centrală, 

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

comerț internațional (A8-0335/2017), 

A. întrucât ACPC ar trebui să ducă la o aprofundare și o consolidare vizibile ale legăturilor 

politice și economice dintre cele două părți, respectând în același timp și ținând cont de 

diferențele existente și de circumstanțele politice, economice și sociale specifice ale 

părților, în beneficiul populațiilor Kazahstanului și UE; 

B. întrucât APCC (articolul 1) ar putea să consolideze cadrul pentru realizarea unor 

elemente esențiale, cum ar fi respectarea democrației, statul de drept, drepturile omului 

și principiile economiei de piață, deja prevăzute în APC, câtă vreme implementarea 

                                                           
3  JO C 419, 16.12.2015, p. 159. 
4  Texte adoptate, P8_TA(2016)0083. 
5  JO C 45, 5.2.2016, p. 85. 
6  JO C 251 E, 31.8.2013, p. 93. 
7  JO C 224 E, 19.8.2010, p. 30. 
8  JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91. 
9  Texte adoptate, P8_TA(2016)0121. 

10  Texte adoptate, P8_TA(2017)0007. 
11  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2017)0484. 
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tuturor clauzelor face obiectul unui mecanism de monitorizare strict și eficace bazat pe 

criterii de referință și termene-limită clare; întrucât combaterea proliferării armelor de 

distrugere în masă este adăugată ca un nou element esențial (articolul 11); 

C. întrucât Kazahstanul este prima țară din Asia Centrală care a semnat un APCC cu UE; 

întrucât APCC, după ce va fi ratificat de către toate statele membre și Parlamentul 

European, va înlocui APC semnat în 1999 și întrucât textul APCC a fost publicat la 15 

iulie 2015; 

D. întrucât APCC stabilește o gamă largă de domenii noi de cooperare care nu sunt doar în 

interesul politic și economic al UE, dar sunt și adecvate pentru a sprijini Kazahstanul în 

următoarea etapă de modernizare la care aspiră, asigurând în același timp cooperarea 

pentru a face față provocărilor globale, în special în ceea ce privește o dezvoltarea 

socială și economică sustenabilă pentru toți cetățenii, conservarea diversității culturale, 

conservarea mediului și gestionarea consecințelor schimbărilor climatice în 

conformitate cu cerințele Acordului de la Paris, precum și menținerea păcii și 

cooperarea regională; 

E. întrucât, începând din mai 2016, două treimi din APCC se aplică cu titlu provizoriu; 

F. întrucât Parlamentul European este pregătit, în cadrul competențelor sale, să se implice 

activ în dezvoltarea și concretizarea domeniilor specifice de cooperare cu Kazahstanul, 

inclusiv a relațiilor parlamentare; 

G. întrucât Kazahstanul a aderat la OMC la 1 ianuarie 2016;  

H. întrucât Kazahstanul a aderat la Comisia pentru democrație prin drept (Comisia de la 

Veneția) în martie 2012, 

Dispoziții generale privind relațiile dintre UE și Kazahstan și APCC 

1. subliniază că întărirea relațiilor politice, economice și culturale dintre UE și Kazahstan 

trebuie să se bazeze pe angajamente comune față de valori universale, în special față de 

democrație, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului și să fie 

orientate de interese reciproce; 

2. ia act de strategia coerentă a Kazahstanului de apropiere de UE; subliniază contribuția 

esențială a țării pentru punerea în aplicare a strategiei UE - Asia Centrală, care va fi 

revizuită în profunzime în 2019; 

3. salută faptul că APCC creează o bază solidă pentru aprofundarea relațiilor; ia act de 

faptul că Kazahstanul este prima țară parteneră din Asia Centrală cu care UE a negociat 

și a semnat un APCC; consideră că acest acord de nouă generație este un model bun, 

care ar putea fi aplicat în viitor și altor țări din regiune; 

4. salută ambiția exprimată în APCC de a consolida cooperarea și a intensifica în mod 

semnificativ legăturile economice dintre UE și Kazahstan în diverse domenii de 

preocupare și interes comun, cum ar fi democrația și statul de drept, drepturile omului 

și libertățile fundamentale, dezvoltarea sustenabilă, politica externă și de securitate, 

comerțul, justiția, libertatea și securitatea și în alte 29 de domenii de politică sectorială 

esențiale, cum ar fi cooperarea economică și financiară, energia, transporturile, mediul 

și schimbările climatice, ocuparea forței de muncă și afacerile sociale, cultura, educația 
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și cercetarea; încurajează ambele părți să își îndeplinească în mod activ angajamentele;  

5. se așteaptă ca APCC să promoveze întărirea statului de drept și a participării 

democratice a tuturor cetățenilor, o mai mare diversitate în peisajul politic, un sistem 

judiciar independent, imparțial și cu o funcționare mai bună, o mai mare transparență și 

asumare a răspunderii din partea guvernului, îmbunătățirea legislației muncii în 

concordanță cu cerințele OIM, mai multe oportunități de afaceri pentru întreprinderile 

mici și mijlocii, dezvoltarea sustenabilă a mediului, a gospodăririi apelor și a altor 

resurse, cum ar fi utilizarea eficientă a energiei și dezvoltarea unor surse de energie 

regenerabile; 

6. subliniază importanța și valabilitatea în continuare a recomandărilor Parlamentului din 

22 noiembrie 2012 cu privire la negocierile pentru un APCC UE-Kazahstan; 

7. reamintește că Parlamentul a subliniat că progresul în ceea ce privește negocierea 

APCC trebuie legat de progresul reformelor politice și de înregistrarea unor progrese 

reale în ceea ce privește drepturile omului, statul de drept, buna guvernanță și 

democratizarea, punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei de la Veneția putând 

juca un rol benefic în acest sens; își exprimă profunda preocupare față de faptul că 

drepturile la libertatea de exprimare, de întrunire pașnică și de asociere rămân 

restricționate; îndeamnă această țară să pună în aplicare pe deplin recomandările 

formulate de Raportorul special al ONU pentru libertatea de întrunire pașnică și de 

asociere în raportul privind rezultatele misiunii sale în Kazahstan din ianuarie 2015; 

8. subliniază faptul că măsurile următoare trebuie să se bazeze pe aplicarea principiului 

„mai mult pentru mai mult”; 

9. salută faptul că APCC a introdus posibilitatea de a negocia un acord de facilitare a 

eliberării vizelor între UE și Kazahstan în paralel cu posibila negociere a unui acord 

care să reglementeze obligațiile specifice privind readmisiile; atrage atenția că este 

important să se intensifice schimburile, în special la nivelul tinerilor și la nivel 

academic, și solicită, în acest sens, o extindere substanțială a programului Erasmus+ 

pentru Kazahstan; 

10. își reiterează invitația adresată Consiliului, Comisiei și ÎR/VP: 

– de a se asigura că ambele părți respectă elementele esențiale ale APCC, deoarece 

nerespectarea lor ar duce fie la o soluționare a litigiilor (articolul 278), fie chiar la 

suspendare în cazul unor încălcări grave (articolul 279); 

– de a elabora criterii de referință și termene-limită de punere în aplicare a APCC; 

– de a oferi un mecanism cuprinzător de monitorizare între Parlament și SEAE de 

îndată ce APCC intră pe deplin în vigoare, inclusiv elementele specificate în 

rezoluția sa din 22 noiembrie 2012; 

11. reamintește faptul că articolul 218 alineatul (10) din TFUE, precum și hotărârile 

pertinente ale CJUE în ceea ce privește accesul imediat și integral al Parlamentului la 

toate documentele de negociere și la informațiile aferente, sunt în continuare doar 

parțial respectate de către VP/ÎR, Consiliu și Comisie; 

12. solicită Comisiei parlamentare de cooperare (CPC) UE-Kazahstan să își actualizeze 
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Regulamentul de procedură pentru a asigura controlul democratic al aplicării provizorii 

în acele domenii care au intrat deja în vigoare, să își utilizeze prerogativele pentru a 

adopta recomandări și să se pregătească pentru controlul întregului APCC odată cu 

intrarea sa completă în vigoare; 

Dialogul politic și cooperarea, democrația, statul de drept, buna guvernanță și libertățile 

fundamentale 

13. face apel la UE să acorde prioritate în mod sistematic în cadrul dialogului său politic cu 

Kazahstanul chestiunilor legate de statul de drept și democrație, de libertățile 

fundamentale și drepturile omului; 

14. încurajează Kazahstanul, în lumina protestelor sociale, dintre care unele violente, să 

adopte măsuri proactive și concrete atunci când transpune în practică programul 

„Kazahstan 2050”, pentru reforme politice, democratice și sociale, incluzând o separare 

clară a puterilor între ramura executivă și cea legislativă, introducând noi controale și 

echilibre în sistemul constituțional, în conformitate cu angajamentele internaționale ale 

țării, în temeiul diferitelor instrumente ale ONU, OSCE și Consiliului Europei; își 

reiterează convingerea că tranziția pe care o dorește Kazahstanul, către un nou tip de 

creștere concentrată intensiv pe cercetare, nu ar putea fi posibilă fără o educație de 

înaltă calitate, accesul unei mari părți a populației la servicii esențiale moderne, o 

politică socială favorabilă incluziunii și un sistem de relații sociale reglementate, 

îndeosebi în economie; salută „programul în 100 de pași” ca fiind o încercare de a 

răspunde nevoii de reforme urgente în această țară; 

15. salută unele evoluții pozitive recente în domeniul reformelor constituționale și 

administrative, precum și crearea unei platforme consultative a societății civile; cu toate 

acestea, este foarte preocupat de efectele restrictive ale codurilor penal și administrativ, 

care au intrat în vigoare în 2015, asupra organizațiilor societății civile și activităților 

lor; 

16. invită Kazahstanul să pună în aplicare pe deplin recomandările formulate de misiunea 

internațională de observare a alegerilor din 20 martie 2016 a OSCE/ODIHR, potrivit 

cărora țara mai are încă un drum lung de parcurs până la îndeplinirea angajamentelor 

asumate în cadrul OSCE privind alegerile democratice; îndeamnă autoritățile din 

Kazahstan să evite restricționarea activității candidaților independenți; îndeamnă, de 

asemenea, să se respecte drepturile electorale ale cetățenilor; 

17. salută cooperarea Kazahstanului cu Comisia de la Veneția și solicită punerea deplină în 

aplicare a recomandărilor acesteia în domeniul reformelor democratice și judiciare, în 

special; 

18. salută actualele reforme administrative și recomandă reforme suplimentare care să 

garanteze un sistem judiciar cu adevărat independent și imparțial și eforturi mai 

eficiente în combaterea corupției la toate nivelurile; face, cu toate acestea, apel la o 

guvernanță consolidată și la reforme, cu un sistem judiciar cu adevărat independent și 

fără corupție, care să garanteze dreptul la un proces echitabil dreptul la apărare, și cu 

eforturi sporite și mai eficiente de combatere a corupției, criminalității organizate și 

traficului de droguri; solicită îmbunătățirea și modernizarea în sectoarele sociale de 

bază și realizarea de investiții în acestea; subliniază că acordarea unei atenții sporite 

dezvoltării economice și sociale în regiunile periferice și din afara principalelor orașe 
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va fi importantă pentru stabilitatea țării pe termen lung; 

19. ia act de existența platformelor de dialog cu societatea civilă; își reiterează îngrijorarea 

cu privire la legislația privind ONG-urile, care subminează independența și capacitatea 

de a funcționa a acestora; reamintește importanța unei societăți civile active și 

independente pentru viitorul sustenabil al Kazahstanului; îndeamnă autoritățile kazahe 

să garanteze în orice situație că toți activiștii pentru drepturile omului și toate ONG-

urile din Kazahstan sunt în măsură să își desfășoare activitățile legitime de apărare a 

drepturilor omului fără teama de represalii și fără nicio restricție și să contribuie astfel 

la dezvoltarea sustenabilă a societății și la consolidarea democrației; este de părere că 

APCC implică și un sprijin consolidat pentru dezvoltarea unei societăți civile autentice 

și face apel la autoritățile kazahe să acționeze în consecință și la Comisie să intensifice 

programele menite să întărească și să consolideze acțiunea ONG-urilor independente; 

20. solicită să se pună capăt persecuției judiciare, hărțuirii și încarcerării jurnaliștilor 

independenți, activiștilor societății civile, liderilor sindicali, apărătorilor drepturilor 

omului, politicienilor din opoziție și altor persoane care își susțin punctul de vedere, ca 

represalii pentru exercitarea libertății de exprimare și a altor libertăți fundamentale, 

fenomen care s-a intensificat în ultimii ani; solicită reabilitarea deplină și eliberarea 

imediată a tuturor activiștilor și prizonierilor politici aflați în prezent în detenție, 

precum și ridicarea restricțiilor de călătorie impuse celorlalți; solicită să se pună capăt 

abuzării de procedurile de extrădare ale Interpol și hărțuirii opoziției politice în 

străinătate; 

21. salută eliberarea condiționată din detenție, în august 2016, a cunoscutului activist kazah 

și lider al partidului de opoziție Alga!, Vladimir Kozlov; 

22. își exprimă preocuparea cu privire la îngrădirea libertății mass-mediei, a libertății de 

exprimare, a libertății de asociere și de întrunire și a libertății religioase, inclusiv prin 

intermediul legislației restrictive, al presiunii, al cenzurii și al urmăririi penale a 

activiștilor; subliniază că libertatea de exprimare pentru presa independentă, bloggeri și 

cetățeni este o valoare universală care trebuie menținută; recomandă Kazahstanului să 

aplice standardele Consiliului Europei în sistemul său juridic; ia act de eforturile depuse 

de Kazahstan pentru îmbunătățirea imaginii țării pe plan internațional, cum o 

demonstrează recenta inaugurare a EXPO-2017 la Astana; subliniază, cu toate acestea, 

că aceste eforturi sunt contrazise de reprimarea vocilor dizidente și de presiunea asupra 

societății civile din ultimele luni; 

23. este preocupat de faptul că unele dintre dispozițiile incluse în recenta reformă a Codului 

penal și a Codului de procedură penală restrâng libertatea de exprimare; încurajează 

Kazahstanul să le reexamineze, în special pe cele cu privire la incriminarea defăimării; 

24. subliniază că libertatea mass-mediei și libertatea de exprimare sunt esențiale pentru 

stabilirea și consolidarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului; regretă 

faptul că mediul a devenit din ce în ce mai ostil pentru societățile mass-media 

independente; își exprimă preocuparea cu privire la proiectul de act legislativ privind 

mass-media, care vizează introducerea unor norme pentru jurnaliști care implică 

verificarea informațiilor cu autoritățile de stat; îndeamnă autoritățile kazahe să retragă 

aceste amendamente din proiectul de lege și să asigure independența deplină a 

investigațiilor și relatărilor jurnaliștilor; îndeamnă, de asemenea, autoritățile kazahe să 

se abțină de la a restricționa accesul la mass-media esențială pentru stat, atât online, cât 
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și offline, atât din interiorul țării, cât și din străinătate; regretă faptul că defăimarea 

rămâne, de asemenea, incriminată în Kazahstan și subliniază că acest lucru a devenit 

problematic din perspectiva libertății de exprimare din această țară; este preocupat de 

numărul mare de procese de defăimare, inclusiv cazuri împotriva câtorva radiodifuzori 

de știri și altor site-uri internet care relatează nefavorabil despre politicile 

guvernamentale și care sunt, de asemenea, blocate în mod sistematic, inițiate de către 

funcționari publici și alte personalități publice care se bucură de o protecție specială și 

solicită sume mari de bani drept despăgubiri morale ca urmare a articolelor care conțin 

acuzații de corupție, abateri sau alte aspecte care nu sunt pe placul lor; 

25. îndeamnă la inversarea tendințelor negative în ceea ce privește libertatea mass-mediei, 

libertatea de exprimare, libertatea de asociere și de întrunire și libertatea religioasă; 

recomandă Kazahstanului să aplice standardele Consiliului Europei în legislația sa; ia 

act, în acest context, de faptul că, începând din 2016, toate ONG-urile din Kazahstan 

sunt obligate prin lege să se înregistreze la autorități și să prezinte anual informații 

privind activitățile pe care le desfășoară, pentru a fi incluse într-o bază de date 

guvernamentală a ONG-urilor; subliniază că această măsură ar putea viza consolidarea 

transparenței din sector; este preocupat însă de faptul că noile cerințe se adaugă 

obligațiilor de raportare către stat deja extinse care îi revin sectorului neguvernamental, 

în timp ce politica de transparență este aplicată disproporționat sectorului nonprofit și 

neguvernamental, dat fiind faptul că nu se aplică niciunei alte entități juridice; este 

preocupat de faptul că implicarea în asociații neînregistrate este incriminată și că 

nefurnizarea de informații pentru noua bază de date sau furnizarea de informații 

„incorecte” ar putea duce la impunerea de sancțiuni organizațiilor; regretă că activitățile 

asociațiilor publice înregistrate pot fi suspendate sau se poate decide încetarea lor de 

către instanță pentru orice încălcare a legislației naționale, indiferent cât de puțin gravă 

ar fi; 

26. ia act cu îngrijorare de faptul că recenta adoptare a legislației anti-terorism, inclusiv un 

proiect de lege care propune retragerea cetățeniei persoanelor suspectate de terorism, ar 

putea duce la suprimarea opoziției politice pașnice și legitime; îndeamnă autoritățile 

kazahe să evite să recurgă la această legislație din cauza posibilelor efecte de limitare a 

libertății de exprimare, a libertății religioase sau de credință și a independenței 

sistemului judiciar sau de interzicere a activităților opoziției; 

27. ia act de faptul că, în observațiile sale de încheiere privind Kazahstanul adoptate în vara 

anului 2016, Comitetul ONU pentru drepturile omului și-a exprimat preocuparea cu 

privire la dispozițiile formulate în linii mari din Codul Penal, la articolul 174, care 

interzice „incitarea” la disensiuni sociale, naționale sau de alt fel, și la articolul 274, 

care interzice „diseminarea de informații cunoscute ca fiind false”, precum și cu privire 

la utilizarea acestor articole pentru a restricționa în mod nejustificat libertatea de 

exprimare și alte drepturi protejate de Pactul internațional cu privire la drepturile civile 

și politice (PIDCP); regretă faptul că mai mulți activiști ai societății civile și jurnaliști 

au fost puși sub acuzare și încarcerați pe baza articolelor menționate mai sus din Codul 

Penal; ia act de faptul pe această listă se află Maks Bokayev și Talgat Ayan, care 

ispășesc o pedeapsă cu închisoarea de cinci ani pentru rolul lor în protestele pașnice 

privind reformă funciară, care au avut loc în Kazahstan în primăvara anului 2016; 

îndeamnă guvernul kazah să îi elibereze și să retragă acuzațiile împotriva lor; 

28. invită Kazahstanul să revizuiască Legea privind sindicatele din 2014 și Codul muncii 

din 2015, pentru a le alinia la standardele OIM; îi reamintește Kazahstanului de 
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obligațiile sale de a respecta pe deplin concluziile adoptate de Comitetul OIM pentru 

aplicarea standardelor (în 2017, 2016 și 2015); 

29. condamnă desființarea Confederației sindicatelor independente din Kazahstan (CITUK) 

prin ordin judecătoresc în ianuarie 2017, fiind acuzată că nu și-a confirmat statutul în 

temeiul restrictivei Legi privind sindicatele din 2014; reamintește autorităților kazahe 

necesitatea garantării unui sistem judiciar independent și imparțial și a favorizării unui 

dialog social real și prin încurajarea existenței și funcționării unor sindicate 

independente, precum CITUK și sindicatele afiliate la aceasta; face trimitere la 

concluziile Comitetului OIM pentru aplicarea standardelor privind situația din 

Kazahstan din iunie 2017; regretă că Larisa Kharkova, președinta CITUK a fost 

declarată vinovată de un tribunal, la 25 iulie 2017, fiind acuzată de deturnare de fonduri 

și fraudă legate de utilizarea fondurilor sindicale, acestea fiind considerate a fi acuzații 

motivate politic; deplânge faptul că a fost condamnată în mod arbitrar la patru ani de 

restrângere a libertății de circulație, impusă de instanță, pe lângă 100 de ore de muncă 

în folosul comunității și interzicerea ocupării unor funcții de conducere în cadrul 

asociațiilor publice timp de cinci ani; face apel la Kazahstan să anuleze condamnarea și 

să renunțe la acuzațiile împotriva sa; 

30. regretă că, în aprilie și mai 2017, doi alți lideri sindicali, Nurbek Kushakbayev și Amin 

Yeleusinov, au fost condamnați la doi ani și jumătate și, respectiv, la doi ani de 

închisoare, în urma unor acuzații considerate, la rândul lor, ca fiind motivate politic; 

observă că sentințele pronunțate împotriva celor trei lideri de sindicat sunt o lovitură 

dată activității sindicaliste independente din această țară; 

31. ia act de caracterul multietnic și multireligios al Kazahstanului și subliniază necesitatea 

protejării minorităților și a drepturilor acestora, în special în ceea ce privește utilizarea 

limbilor, libertatea religioasă sau de credință, nediscriminarea și egalitatea de șanse; 

salută coexistența pașnică a diferitelor comunități în Kazahstan; 

32. solicită o revizuire substanțială a dialogului UE-Kazahstan privind drepturile omului, în 

scopul de a-l face mai eficace și mai axat pe rezultate; invită autoritățile kazahe să se 

angajeze pe deplin în acest dialog, precum și în toate celelalte foruri, pentru a înregistra 

progrese concrete în ceea ce privește situația drepturilor omului din această țară, 

acordând totodată o atenție specială cazurilor individuale; reamintește că implicarea 

societății civile în aceste dialoguri și consultări trebuie garantată; 

33. subliniază necesitatea unui angajament continuu în cadrul ciclului mecanismului de 

evaluare periodică universală al Consiliului ONU pentru drepturile omului (CDO), în 

special în ceea ce privește punerea efectivă în aplicare a recomandărilor acesteia; 

34. insistă ca Kazahstanul să respecte recomandările Comisiei ONU împotriva torturii și 

recomandările din 2009 ale Raportorului special al ONU privind tortura; 

35. regretă faptul că Kazahstanul a refuzat până în prezent o anchetă internațională 

independentă a evenimentelor de la Zhanaozen din 2011, în pofida apelurilor lansate de 

CDO; 

36. salută cererea de aderare a cestei țări la o serie de convenții ale Consiliului Europei; 

37. regretă faptul că Kazahstanul nu este nici parte, nici stat semnatar al Statutului de la 
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Roma al Curții Penale Internaționale și invită Kazahstanul să semneze și să adere la 

acesta; 

Relațiile internaționale, cooperarea regională și provocările globale  

38. salută cooperarea constructivă a Kazahstanului în relațiile internaționale, în calitate de 

contribuitor important la pace și stabilitate, atât la nivel regional, cât și la nivel mondial, 

de exemplu, prin facilitarea discuțiilor cu privire la acordul nuclear cu Iranul, 

negocierile dintre părți de la Astana în vederea găsirii unei soluții globale pentru 

încetarea războiului din Siria, eforturile sale diplomatice în ceea ce privește conflictul 

din Ucraina și inițiativa sa referitoare la Conferința privind interacțiunea și măsurile de 

consolidare a încrederii în Asia; încurajează Kazahstanul să continue să se implice și să 

joace un rol constructiv pe scena internațională; salută, în acest context, apelul său 

privind eradicarea treptată a conflictelor armate prin neproliferarea și dezarmarea 

nucleare și inițierea unei Declarații universale pentru o lume fără arme nucleare; salută, 

în special, decizia Kazahstanului de a nu se alătura interdicției impuse de Rusia asupra 

produselor agricole provenite din UE și consideră acest fapt un semn concret și 

încurajator al dorinței acestei țări de a intensifica dialogul și cooperarea cu UE; 

39. ia act de importanța geostrategică a Kazahstanului și recunoaște politica externă 

multivectorială a țării, care își propune relații amicale și previzibile, inclusiv, ca o 

prioritate, construirea și menținerea în echilibru a unor relații de bună vecinătate cu 

Rusia, cu China, cu statele din Asia Centrală cu care se învecinează și cu alți parteneri, 

inclusiv cu SUA și UE; 

40. recunoaște Kazahstanul ca actor important în domeniul politicii externe și de securitate, 

nu în ultimul rând având în vedere rolul semnificativ pe care îl joacă în dezarmarea 

nucleară globală și în securitate, precum și calitatea de membru nepermanent al 

Consiliului de Securitate al ONU în perioada 2017-2018; 

41. recunoaște provocarea la adresa securității pe care o reprezintă pentru Kazahstan Daesh 

și alte organizații teroriste desemnate de Consiliul de Securitate al ONU; ia act de 

numărul mare de cetățeni kazahi înrolați ca luptători străini în Orientul Mijlociu; 

recunoaște potențialul de destabilizare în continuare a Kazahstanului ca urmare a 

conflictului care are loc în Afganistan, inclusiv prin intermediul extremismului religios, 

al traficului de droguri și al terorismului; solicită o cooperare mai strânsă în materie de 

combatere a extremismului violent și a terorismului și subliniază că prioritatea ar trebui 

să fie abordarea cauzelor profunde ale radicalizării; observă că articolul 13 din APCC 

se axează pe măsurile de combatere a terorismului și joacă un rol esențial, în special în 

climatul internațional actual; 

42. observă că Kazahstanul este membru al tuturor principalelor organizații regionale; 

consideră vizibilitatea la nivel internațional pe care Kazahstanul și-a dobândit-o foarte 

recent, prezidând organizații internaționale diverse precum OSCE, Organizația de 

Cooperare Islamică (OIC), Comunitatea Statelor Independente (CSI), Organizația 

pentru Cooperare de la Shanghai și Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, drept 

un bun punct de plecare pentru activitățile comune vizând stabilizarea situației de 

securitate din regiunea Asiei Centrale și găsirea unor soluții multilaterale la provocările 

mondiale; în acest context, salută declarațiile clare ale Kazahstanului, potrivit cărora 

apartenența sa la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) nu va afecta consolidarea 

relațiilor cu UE; 
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43. recomandă ca UE să continue să sprijine cooperarea regională în Asia Centrală, în 

special statul de drept, măsurile de consolidare a încrederii, gestionarea apei și a 

resurselor, gestionarea frontierelor, stabilitatea și a securitatea; sprijină, în acest sens, 

eforturile Kazahstanului de promovare a unor bune relații de vecinătate și menite să îl 

transforme într-un garant al stabilității în regiune; solicită o soluționare sustenabilă a 

problemei privind gestionarea apei din Asia Centrală și a chestiunilor legate de energie 

și securitate, care să răspundă tuturor intereselor; 

44. recunoaște că Kazahstanul este o putere de prim rang în regiunea Asiei Centrale; 

îndeamnă Kazahstanul să folosească această poziție ca bază pentru o implicare pozitivă 

cu vecinii săi regionali și să ia măsuri pentru a avansa pe calea cooperării regionale; 

Dezvoltarea sustenabilă, energia și mediul 

45. salută cea de a treia strategie de modernizare a Kazahstanului, anunțată în ianuarie 

2017, cu obiectivul de a deveni una dintre cele mai dezvoltate 30 de țări din lume; 

46. salută consolidarea capitolului privind materiile prime și cooperarea în domeniul 

energiei, care are un mare potențial de a contribui la securitatea energetică a UE; 

reamintește că Kazahstanul joacă un rol important în calitate de furnizor de energie 

către UE; invită UE să se implice într-o cooperare mai activă în domeniul energiei și să-

și consolideze dialogul cu Kazahstanul și cu alte țări din Asia Centrală pentru a-și întări 

securitatea energetică; 

47. salută includerea în APCC a capitolului privind cooperarea în domeniul schimbărilor 

climatice; solicită UE să colaboreze în continuare cu guvernul Kazahstanului, oferindu-

i asistență la identificarea și dezvoltarea unor politici de mediu și ecologice inovatoare 

și sustenabile; reamintește că Kazahstanul este grav afectat de consecințele a două 

dintre cele mai devastatoare dezastre ecologice provocate de om din lume, și anume 

secarea Mării Aral și testele nucleare din perioada sovietică de pe poligonul de la 

Semey/Semipalatinsk; invită Comisia să intensifice sprijinul acordat autorităților 

kazahe, atât la nivel tehnic, cât și financiar, pentru a îmbunătăți în mod substanțial 

gospodărirea apei și conservarea apei în bazinul Mării Aral în cadrul programului de 

acțiune al Fondului Internațional pentru salvarea Mării Aral, și să elaboreze un plan de 

acțiune eficace pentru curățarea fostului poligon nuclear; salută participarea 

Kazahstanului la programul de parteneriat voluntar „Podul verde”; este de părere că 

acesta va asigura o bază stabilă și pe termen lung pentru investiții ecologice, transferul 

de noi tehnologii și inovații și tranziția către o societate fără energie produsă cu emisii 

de dioxid de carbon; 

48. subliniază necesitatea de a aplica principii de dezvoltare sustenabilă din punct de 

vedere ecologic în Kazahstan în ceea ce privește extracția și prelucrarea vastelor sale 

resurse naturale; salută, în acest context, faptul că această țara respectă standardele 

Inițiativei privind transparența în industriile extractive (EITI); 

Comerț și economie 

49. reamintește că UE este primul partener comercial și de investiții al țării și că 

Kazahstanul este principalul partener comercial al UE în Asia Centrală; își exprimă 

speranța că aceste relații vor fi consolidate în continuare; constată că 80 % din 

exporturile Kazahstanului în UE constau în petrol și gaze; reiterează importanța 
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diversificării comerțului său cu UE; subliniază că schimburile comerciale și drepturile 

omului se pot consolida reciproc în mod pozitiv atunci când funcționează într-un climat 

al statului de drept; reamintește că comunitatea de afaceri are un rol important în 

oferirea de stimulente pozitive în ceea ce privește promovarea drepturilor omului, a 

democrației și a responsabilității întreprinderilor; subliniază că lanțurile valorice 

globale contribuie la consolidarea standardelor fundamentale internaționale de muncă, 

de mediu, sociale și în domeniul drepturilor omului, inclusiv la stabilirea și aplicarea 

măsurilor de sănătate și securitate în muncă, la oportunități educaționale, la existența 

unor instituții imparțiale și la reducerea corupției;  

50. salută aderarea Kazahstanului la OMC la 1 ianuarie 2016, care a favorizat modernizarea 

administrativă și economică a țării; observă că economia Kazahstanului se bazează în 

mare măsură pe exploatarea și pe exportul materiilor prime și al hidrocarburilor; își 

exprimă speranța că programul ambițios de diversificare a economiei, în care UE ar 

putea juca un rol important, și de reformă a țării, care prevede, printre altele, 

profesionalizarea administrației publice și introducerea unor măsuri de combatere a 

corupției, va fi pe deplin pus în practică; invită, în special, Comisia să sprijine 

Kazahstanul, astfel încât economia sa să devină mai favorabilă mediului și mai 

sustenabilă; 

51. ia act de angajamentul Kazahstanului de a liberaliza pe deplin circulația capitalurilor 

sub formă de investiții directe și regretă că titlul referitor la comerț și afaceri din APCC 

nu conține dispoziții de combatere a corupției; consideră că, în procesul de monitorizare 

a punerii în aplicare a acordului, ar trebui acordată o atenție deosebită aspectelor ce țin 

de guvernanța corporativă și de corupție, pentru a se evita creșterea riscului spălării de 

bani; 

52. salută hotărârea Kazahstanului, după cum s-a văzut în primul an de aplicare al APCC, 

de a își onora și îndeplini angajamentele asumate în cadrul APCC și OMC; invită 

Kazahstanul să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul APCC în ceea ce 

privește drepturile de proprietate intelectuală (DPI), pe baza unui regim regional de 

epuizare; 

53. invită Kazahstanul să își alinieze pe deplin tarifele la import cu angajamentele asumate 

în cadrul OMC și al APCC, indiferent dacă este sau nu membru al Uniunii Economice 

Eurasiatice (UEE), pentru a evita plăți compensatorii costisitoare către partenerii 

comerciali din cadrul OMC; 

54. invită Kazahstanul să se alăture Sistemului de control al comerțului și de expertiză 

(TRACES) pentru a permite controale sanitare și fitosanitare eficiente și să utilizeze 

certificatele sanitare și fitosanitare bilaterale între UE și Kazahstan; 

55. ia act de perioada generală de tranziție de cinci ani pentru achizițiile publice și de 

perioada de tranziție de opt ani pentru construcții prevăzute în APCC și așteaptă cu 

interes intensificarea schimburilor comerciale după ce aceste perioade se încheie; 

remarcă faptul că achizițiile publice reprezintă un important instrument de politici 

publice pentru Kazahstan; 

° 

° ° 
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56. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru Asia Centrală, 

guvernelor și parlamentelor statelor membre și guvernului și parlamentului 

Kazahstanului. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0487 

Raport privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor 

într-o Uniune a schimbărilor democratice  

Rezoluţia Parlamentului European din 12 decembrie 2017 referitoare la raportul 

privind cetățenia UE în 2017: consolidarea drepturilor cetățenilor într-o Uniune a 

schimbărilor democratice (2017/2069(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Raportul Comisiei din 24 ianuarie 2017, intitulat „Consolidarea 

drepturilor cetățenilor într-o Uniune a schimbărilor democratice - Raportul din 2017 

privind cetățenia Uniunii” (COM(2017)0030), 

– având în vedere raportul Comisiei din 24 ianuarie 2017 elaborat în temeiul articolului 

25 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) privind progresele 

înregistrate în vederea exercitării efective a cetățeniei Uniunii în perioada 2013-2016 

(COM(2017)0032), 

– având în vedere rezultatele consultării publice din 2015 privind cetățenia Uniunii 

desfășurate de Comisie și rezultatele sondajelor Eurobarometrului din 2015 privind 

drepturile electorale și cetățenia, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului, 

– având în vedere articolele 2, 6 și 9-12 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), 

articolele 18-25 din TFUE și articolele 11, 21 și 39-46 din Carta drepturilor 

fundamentale a UE, 

– având în vedere principiul respectării statului de drept consacrat la articolul 2 din TUE, 

– având în vedere articolul 3 alineatul (2) din TUE, în care se consacră dreptul la liberă 

circulație al persoanelor, 

– având în vedere dreptul de a adresa petiții, consacrat la articolul 44 din Carta 

drepturilor fundamentale a UE, 

– având în vedere articolul 165 din TFUE, 

– având în vedere dreptul de a adresa petiții consacrat la articolul 227 din TFUE, 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_ro.pdf
http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2015_public_consultation_factsheet_ro.pdf
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– având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea 

Europeană, 

– având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 29 februarie 2016 privind Strategia privind 

piața unică12, în special documentul conținând rezultatele reuniunii informale a 

centrelor SOLVIT, desfășurată la Lisabona la 18 septembrie 201513, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2014 referitoare la Raportul din 2013 

privind cetățenia UE - Cetățeni ai UE: drepturile dumneavoastră, viitorul 

dumneavoastră14, 

– având în vedere Rezoluția sa din 12 aprilie 2016 referitoare la cunoașterea UE în 

școală15, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 octombrie 2016 referitoare la monitorizarea aplicării 

dreptului Uniunii: raportul anual pe 201416, 

– având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2017 conținând recomandări adresate 

Comisiei privind aspectele transfrontaliere ale adopțiilor17, 

– având în vedere Rezoluția sa din 2 martie 201718 referitoare la aplicarea programului 

„Europa pentru cetățeni”, 

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului privind competența, 

recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia autorității 

părintești și privind răpirea internațională de copii (reformare) (COM(2016)0411), 

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții privind activitățile Grupului de lucru al 

Comisiei pentru probleme referitoare la bunăstarea copilului19 și, în special, concluziile 

sale, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2016 referitoare la activitățile Comisiei 

pentru petiții în anul 201520, 

– având în vedere avizul Comisiei pentru petiții din 23 martie 201721 și avizul Comisiei 

pentru afaceri constituționale din 1 iunie 201722 privind raportul Comisiei referitor la 

monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015, 

                                                           
12  Documentul 6622/16 al Consiliului. 
13  Documentul 14268/15 al Consiliului. 
14  JO C 378, 9.11.2017, p. 146. 
15  Texte adoptate, P8_TA(2016)0106. 
16  Texte adoptate, P8_TA(2016)0385. 
17  Texte adoptate, P8_TA(2017)0013. 
18  Texte adoptate, P8_TA(2017)0063. 
19  PE 601.177v04-00. 
20  Texte adoptate, P8_TA(2016)0512. 
21  PE 597.698v03-00. A se vedea, de asemenea, raportul A8-0265/2017. 
22  PE 603.107v02-00. A se vedea, de asemenea, raportul A8-0265/2017. 
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– având în vedere audierile organizate de Comisia pentru petiții în 2016 și 2017 și, în 

special: audierea publică comună din 11 mai 2017, organizată în colaborare de LIBE, 

PETI și EMPL, intitulată „Situația și drepturile cetățenilor UE din Regatul Unit ”, 

audierea publică din 11 octombrie 2016 intitulată „Bariere în calea libertății cetățenilor 

UE de a circula și de a lucra pe piața internă”, audierea publică din 4 mai 2017 

intitulată „Combaterea discriminării și protecția minorităților”, audierea publică 

comună din 15 martie 2016, organizată Direcția Generală pentru justiție și consumatori 

a Comisiei și de comisiile LIBE, PETI, AFCO și JURI din Parlamentul European, 

intitulată „Cetățenia Uniunii în practică” și audierea comună privind apatridia, 

organizată de comisiile LIBE și PETI la 29 iunie 2017, 

– având în vedere audierea organizată de Comisia PETI la 23 februarie 2016 intitulată 

„Extinderea domeniului de aplicare al Cartei drepturilor fundamentale a UE 

(articolul 51)?”, audierea din 21 iunie 2016 pe tema „Transparența și liberul acces la 

informații în cadrul instituțiilor UE” și cea din 22 iunie 2017 referitoare la „Restabilirea 

încrederii cetățenilor în proiectul european”, împreună cu audierile anterioare din 

această legislatură, privind „Dreptul de a adresa petiții” (23 iunie 2015) și privind 

„Inițiativa cetățenească europeană” (26 februarie 2015),  

– având în vedere studiile comandate în 2016 și 2017 de Departamentul tematic C al 

Parlamentului, la cererea Comisiei pentru petiții, intitulate „Obstacole în calea dreptului 

de liberă circulație și de ședere al cetățenilor UE și al familiilor acestora”, 

„Discriminările, astfel cum apar din petițiile primite”, „Impactul Brexitului în ceea ce 

privește dreptul de a adresa petiții și cu privire la competențele, responsabilitățile și 

activitățile desfășurate de Comisia pentru petiții” și „Rolul de protecție al Comisiei 

pentru petiții în contextul punerii în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități”,  

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții și avizul Comisiei pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne, cel al Comisiei pentru cultură și educație, cel al 

Comisiei pentru afaceri constituționale și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și 

egalitatea de gen (A8-0385/2017), 

A. întrucât cetățenia UE și drepturile sale conexe au fost introduse inițial în 1992 de 

Tratatul de la Maastricht și au fost ulterior consolidate de Tratatul de la Lisabona, care 

a intrat în vigoare în decembrie 2009, precum și de Carta drepturilor fundamentale a 

UE; 

B. întrucât exercitarea cetățeniei implică garantarea prealabilă și respectarea tuturor 

drepturilor omului, în special a drepturilor economice, sociale și culturale; 

C. întrucât, pentru a permite exercitarea concretă a drepturilor și libertăților care decurg 

din cetățenia UE, este esențială o abordare globală, menită să urmărească obiectivele 

prevăzute de tratatele UE, cum ar fi ocuparea integrală a forței de muncă și asigurarea 

progresului social; 

D. întrucât pentru a avea acces cetățenia UE, este nevoie de cetățenia unui stat membru, 

care este reglementată de legile naționale; întrucât, în același timp, din această instituție 

decurg drepturi și obligații, care sunt prevăzute de dreptul UE și nu depind de statele 
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membre; întrucât, din motivul de mai sus, este adevărat, de asemenea, că aceste drepturi 

și obligații nu pot fi limitate în mod nejustificat de statele membre, nici de autoritățile 

lor substatale; întrucât în contextul accesului la cetățenia națională, statele membre ar 

trebui să fie guvernate de principiile dreptului UE, cum ar fi principiile 

proporționalității și nediscriminării, atât de bine formulate în jurisprudența CJUE; 

întrucât, în conformitate cu tratatele, fiecare cetățean al UE trebuie să beneficieze de o 

atenție egală din partea instituțiilor UE; 

E. întrucât cetățenii Uniunii au încredere că statele membre, inclusiv autoritățile lor 

substatale, aplică atât dreptul Uniunii, cât și legislația lor națională, condiție prealabilă 

pentru exercitarea efectivă a drepturilor aferente calității de cetățeni europeni; 

F. întrucât eforturile de promovare a cetățeniei UE sunt corelate cu creșterea calității 

democrației la nivelul Uniunii, cu exercitarea concretă a drepturilor și a libertăților 

fundamentale și cu posibilitatea ca toți cetățenii să participe la viața democratică a 

Uniunii; 

G. întrucât orice modificare unilaterală a frontierelor unui stat membru încalcă cel puțin 

articolul 2, articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (2) din TUE, pe lângă faptul 

că pune în pericol exercitarea tuturor drepturilor aferente calității de cetățean al UE; 

H. întrucât Tratatul de la Lisabona a consolidat drepturile inalienabile și garanțiile 

cetățeniei UE, inclusiv, printre altele, libertatea de a circula, a munci și a studia într-un 

alt stat membru, de a participa la viața politică europeană, de a promova egalitatea și 

respectarea diversității și de a fi protejat de discriminare, în special cea practicată pe 

baza naționalității; întrucât exercitarea crescândă a dreptului de a se deplasa liber în 

cadrul UE din cursul ultimelor decenii a avut drept consecință apariția familiilor mixte, 

cu naționalități diferite, adesea incluzând și copii; întrucât, chiar dacă aceasta este o 

tendință pozitivă pentru întărirea cetățeniei UE ca instituție în sine, ea implică și nevoi 

specifice și pune probleme în diferite domenii, inclusiv de natură juridică; 

I. întrucât perspectiva retragerii Regatului Unit din UE (Brexit) a subliniat importanța 

drepturilor conferite de cetățenia UE și rolul esențial al acestora în viața de zi cu zi a 

milioane de cetățeni UE și a crescut gradul de sensibilizare în UE cu privire la posibila 

pierdere a drepturilor pe care Brexit ar implica-o pentru ambele părți, îndeosebi pentru 

cele trei milioane de cetățeni ai UE care au reședința în Regatul Unit și pentru cei 1,2 

milioane de cetățeni ai Regatului Unit care își au reședința în UE; 

J. întrucât după ultimele evenimente din Regatul Unit, criza umanitară a refugiaților, 

nivelurile ridicate ale șomajului și sărăciei și accentuarea xenofobiei și rasismului în 

UE pun sub semnul întrebării încrederea în sistemul UE și în proiectul european în 

ansamblu; 

K. întrucât dreptul la liberă circulație și exercitarea acestuia sunt esențiale pentru cetățenia 

UE și completează celelalte libertăți ale pieței interne a UE; întrucât tinerii europeni 

sunt în mod deosebit atașați de libera circulație, care ocupă primul loc în rândul 

cetățenilor UE în ceea ce privește recunoașterea și popularitatea, ca cea mai mare 

realizare a UE, după asigurarea păcii; 

L. întrucât, după cum arată mai multe petiții, libera circulație și exercitarea acesteia au fost 

încălcate de mai multe state membre care au expulzat sau au amenințat cu expulzarea 



 

 27 

de pe teritoriul lor cetățeni europeni; 

M. întrucât, după cum au arătat petițiile și plângerile adresate Comisiei și SOLVIT, 

cetățenii UE se confruntă cu importante dificultăți în exercitarea drepturilor și 

libertăților fundamentale, din cauza unor grave probleme economice și legate de 

ocuparea forței de muncă, agravate de sarcinile administrative și birocrația din statele 

membre, dezinformarea și/sau lipsa cooperării din partea autorităților statelor membre; 

N. întrucât principiul nediscriminării bazate pe sex, rasă, culoarea pielii, originea etnică 

sau socială, caracteristicile genetice, limbă, religie sau convingeri, opiniile politice sau 

de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, 

vârstă sau orientare sexuală, astfel cum este consacrat la articolul 21 din Carta 

drepturilor fundamentale a UE, reprezintă expresia principală a cetățeniei UE; întrucât 

acest principiu este, de asemenea, esențial pentru exercitarea cu succes a libertății de 

circulație, după cum o demonstrează petițiile; 

O. întrucât respectarea drepturilor persoanelor care aparțin minorităților este una dintre 

valorile fondatoare ale UE consacrate în tratate; întrucât aproximativ 8 % din cetățenii 

UE aparțin unei minorități naționale, iar aproximativ 10 % vorbesc o limbă regională 

sau minoritară; întrucât trebuie întărită protecția eficace a minorităților; 

P. întrucât consolidarea drepturilor cetățenilor și a instituțiilor democratice include 

combaterea discriminării și a inegalității de gen, în conformitate cu obiectivele de 

dezvoltare durabilă; 

Q. întrucât subreprezentarea femeilor în posturile cu putere de decizie, în special în sfera 

politică și la nivelul consiliilor de administrație din întreprinderi, împiedică dezvoltarea 

capacităților și slăbește participarea femeilor la viața democratică a UE; 

R. întrucât participarea femeilor și reprezentarea lor în eșaloanele superioare ale 

procesului decizional politic sunt încă obstrucționate de aspecte diverse, cum ar fi 

persistența stereotipurilor de gen și consecințele recentei crize economice alături de 

repercusiunile negative ale acesteia asupra chestiunilor privind egalitatea de gen; 

S. întrucât continuă să existe lacune importante în ceea ce privește protejarea victimelor 

violenței bazate pe gen și ale violenței domestice, în întreaga UE, în cazul litigiilor 

familiale transfrontaliere; 

T. întrucât discriminarea cu care se confruntă femeile din UE reprezintă un obstacol în 

calea egalității; întrucât femeile continuă să fie insuficient reprezentate, atât în calitate 

de alegătoare, cât și în funcții de conducere, fie că este vorba de funcțiile alese, de 

administrația publică, de mediul academic, de mass-media sau de sectorul privat; 

întrucât discriminarea multiplă cu care se confruntă femeile, răspândită la scară largă, 

precum și existența unui număr disproporționat de femei care se confruntă cu sărăcia și 

cu excluderea socială reprezintă obstacole în calea exercitării depline a drepturilor lor 

cetățenești; 

U. întrucât dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, astfel cum este prevăzut la 

articolele 20 și 227 din TFUE și la articolul 44 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, reprezintă unul dintre pilonii cetățeniei europene, se situează pe 

locul al doilea între cele mai cunoscute drepturi conferite de cetățenia Uniunii și trebuie 
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să creeze o interfață între cetățeni și instituțiile europene, prin intermediul unui proces 

care trebuie să fie deschis, democratic și transparent; 

V. întrucât drepturile fundamentale ale cetățenilor UE ar putea fi garantate printr-o nouă 

abordare privind interpretarea articolului 51 din Carta drepturilor fundamentale; 

W. întrucât cetățenii europeni sunt direct reprezentați în Parlamentul European și au dreptul 

democratic de a candida și de a vota la alegerile europene, chiar și atunci când își au 

domiciliul în alt stat membru; întrucât dreptul cetățenilor europeni care și-au exercitat 

dreptul la liberă circulație de a vota în cadrul alegerilor europene și locale nu este 

înlesnit și promovat în mod egal în toate statele membre; întrucât mai multe petiții au 

evidențiat existența unor obstacole birocratice și a unor deficiențe de natură 

administrativă sau de altă natură în ceea ce privește exercitarea dreptului de a vota la 

alegerile naționale sau regionale din statul lor membru de origine pentru persoanele 

care au reședința într-un alt stat membru; întrucât există cetățeni care se confruntă cu 

obstacole în exercitarea acestui drept democratic, cum ar fi persoanele cu dizabilități 

din statele care au ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 

handicap, dar nu și-au îndeplinit obligația de a-și reforma legislațiile electorale pentru a 

le da persoanelor cu dizabilități posibilitatea să-și exercite dreptul la vot;  

X. întrucât cetățenii au dreptul de a organiza sau de a susține, în colaborare cu alți cetățeni 

europeni din toate statele membre, o inițiativă cetățenească europeană (ICE), care ar 

trebui să le permită să stabilească agenda legislativă a UE; întrucât ICE este un 

instrument important al democrației directe, care le permite cetățenilor să se implice 

activ în elaborarea politicilor și a legislației UE; întrucât acest instrument ar trebui să 

fie transparent și eficient; întrucât exercitarea acestui drept nu a fost satisfăcătoare până 

în prezent, 

Y. întrucât crearea spațiului Schengen și integrarea acquis-ului Schengen în cadrul UE au 

amplificat în mod semnificativ libera circulație în UE și constituie una dintre cele mai 

mari realizări ale procesului de integrare europeană; întrucât Consiliul Uniunii 

Europene, în concluziile sale nr. 9166/3/11 și nr. 9167/3/11 din 9 iunie 2011, a 

confirmat încheierea cu succes a procesului de evaluare și capacitatea tehnică a 

Bulgariei și României de a adera la spațiul Schengen; 

Z. întrucât securitatea constituie una dintre cele mai mari preocupări ale cetățenilor UE; 

întrucât UE ar trebui să dea cetățenilor săi sentimentul că libertatea le este protejată iar 

securitatea le este asigurată pe întregul său teritoriu, garantând, în același timp, și 

respectarea și protecția libertăților și drepturilor lor; întrucât terorismul reprezintă o 

amenințare globală, care trebuie abordată în mod eficient la nivel local, național și la 

nivelul UE, pentru a garanta securitatea cetățenilor europeni; 

AA. întrucât, în conformitate cu evaluarea de impact a Comisiei (SEC(2011)1556) care 

însoțește propunerea care a condus la adoptarea Directivei (UE) 2015/637 a Consiliului 

din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea 

protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe23, aproape șapte 

milioane de cetățeni europeni călătoresc sau locuiesc în țări din afara UE în care țara lor 

de origine nu are o ambasadă sau un consulat; întrucât se estimează că numărul 

cetățenilor UE nereprezentați va crește la cel puțin zece milioane până în 2020; întrucât 

                                                           
23  JO L 106, 24.4.2015, p. 1. 
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cetățenii UE care locuiesc pe teritoriul unei țări terțe în care statul lor membru de 

origine nu are reprezentanță au dreptul să beneficieze de protecție din partea 

autorităților diplomatice și consulare ale oricărui alt stat membru, în aceleași condiții ca 

și cetățenii proprii, 

1. ia act de Raportul privind cetățenia UE din 2017 al Comisiei, care conține o enumerare 

a noilor priorități în funcție de domeniul de activitate pentru următorii ani; reamintește 

că punerea în aplicare corectă a legislației UE este o responsabilitate comună a statelor 

membre și a instituțiilor europene; subliniază, în această privință, rolul esențial pe care 

îl are Comisia în calitate de gardian al tratatelor în ceea ce privește punerea în aplicare a 

articolelor 258-260 din TFUE; consideră că este nevoie ca prioritățile să răspundă cu 

adevărat preocupărilor cetățenilor și să existe angajamente și acțiuni concrete și bine 

definite pentru următorii trei ani; îndeamnă Comisia să își accelereze politica în materie 

de asigurare a respectării legislației UE prin utilizarea tuturor instrumentelor și 

mecanismelor disponibile; 

2. ia act de faptul că dreptul de a adresa o petiție, dreptul de a sesiza Ombudsmanul 

European și dreptul de a accesa documente și registre sunt elemente fundamentale, 

concrete ale cetățeniei UE și măresc transparența procesului decizional; își exprimă, 

prin urmare, dorința ca aceste drepturi să fie promovate și evidențiate ca elemente-cheie 

ale Raportului Comisiei privind cetățenia UE și să fie reflectate în mod corespunzător 

în acesta; 

3. subliniază că exercitarea efectivă a dreptului de a adresa o petiție a fost înlesnită grație 

îmbunătățirii procesului de prelucrare a petițiilor în Parlamentul European și lansării, la 

sfârșitul anului 2014, a portalului Comisiei pentru petiții, care permite ca petițiile să fie 

transmise într-un mod simplu și gestionate mai eficient, după cum se arată în altă parte 

în rapoartele anuale respective ale Comisiei pentru petiții; solicită finalizarea fără 

întârziere a punerii în aplicare a următoarelor etape ale proiectului, așa cum este 

prevăzut, deoarece acest lucru va permite o monitorizare mult mai interactivă a 

procesului de petiționare de către petiționari și susținători; 

4. subliniază că exercitarea cu succes a drepturilor cetățenești presupune respectarea de către 

statele membre a tuturor drepturilor și libertăților consacrate în Carta drepturilor 

fundamentale a UE; subliniază că adoptarea unei guvernanțe democratice și participative, un 

nivel maxim de transparență și implicarea directă a tuturor cetățenilor în procesele 

decizionale consolidează, în cele din urmă, cetățenia UE; invită statele membre să 

îmbunătățească informarea cetățenilor UE cu privire la drepturile și îndatoririle lor și să 

faciliteze accesul egal la aceste drepturi și respectarea lor în mod egal atât în țările lor de 

origine, cât și în alte state membre; atrage atenția asupra clauzelor existente de neparticipare 

la unele părți din tratatele UE de către anumite state membre, ceea ce generează diferențe de 

facto în ceea ce privește drepturile cetățenilor;  

5. își exprimă regretul ferm cu privire la faptul că, timp de aproape un deceniu, nu s-au 

înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește adoptarea Directivei privind 

combaterea discriminării la nivelul UE; invită toate instituțiile UE și statele membre să 

reia de urgență negocierile relevante; ia act de angajamentul Comisiei de a sprijini activ 

încheierea acestor negocieri;  

6. este de părere că ar trebui sporită eficiența politicilor UE în domeniul combaterii 
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discriminării și că ar trebui eliminate obstacolele existente; recomandă Comisiei să 

actualizeze primele două directive anti-discriminare, și anume Directiva 2000/43/CE a 

Consiliului și Directiva 2000/78/CE a Consiliului, pentru a le alinia la versiunea actuală 

a tratatelor și la Carta drepturilor fundamentale a UE; 

7. solicită să se adopte un cadru legislativ eficient și măsuri de coordonare la nivelul UE și 

al statelor membre menite să asigure niveluri ridicate de protecție socială și locuri de 

muncă stabile, remunerate în mod corespunzător; consideră că o astfel de abordare este 

esențială pentru consolidarea drepturilor și libertăților fundamentale care decurg din 

cetățenia UE; 

8. subliniază că măsurile de austeritate adoptate la nivelul UE și al statelor membre au 

agravat inegalitățile economice și sociale și au limitat astfel, în mod grav, exercitarea în 

practică a drepturilor și libertăților fundamentale care decurg din cetățenia UE; 

9. reamintește amendamentele sale adoptate la 14 septembrie 201724 și propunerea Comisiei 

privind o directivă cuprinzătoare referitoare la apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile 

produselor și serviciilor (COM(2015)0615), incluzând diferite moduri de transport; recomandă 

ca legiuitorii să-și accelereze activitățile cu privire la adoptarea unui Act european privind 

accesibilitatea; salută acordul interinstituțional la care s-a ajuns cu privire la transpunerea 

Tratatului de la Marrakesh în legislația UE privind drepturile de autor, susținută de Comisia 

pentru petiții încă din 2011, și își reiterează apelul privind ratificarea rapidă a Tratatului de la 

Marrakesh de către UE și statele sale membre; invită toate statele membre să ratifice 

Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap și să semneze protocolul la 

aceasta; sprijină extinderea în cât mai multe state membre cu putință a utilizării cardului 

european pentru dizabilitate recunoscut reciproc; încurajează statele membre să faciliteze 

mobilitatea persoanelor cu dizabilități și limitări funcționale în UE; subliniază necesitatea de a 

îmbunătăți accesibilitatea site-urilor web ale UE pentru persoanele cu dizabilități; 

10. invită Comisia să adopte măsuri mai active de combatere a discriminării persoanelor 

LGBTI și să combată homofobia, prin definirea unor măsuri concrete care să fie 

adoptate la nivel național și la nivel european; solicită, în același timp, instituțiilor UE 

să monitorizeze îndeaproape drepturile LGBTI și să promoveze recunoașterea 

transfrontalieră a drepturilor pentru persoanele LGBTI și familiile acestora în UE; 

11. reamintește că principiul egalității între femei și bărbați poate fi pus în aplicare numai 

printr-o integrare strategică a perspectivei de gen în toate politicile UE, inclusiv prin 

intermediul Angajamentului strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019; invită 

Comisia să faciliteze accesul deplin la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă în 

toate statele membre; invită Comisia să ia măsuri semnificative pentru a elimina 

discriminarea și a combate declarațiile discriminatorii îndreptate împotriva femeilor în 

UE și care încurajează stereotipurilor de gen; reafirmă necesitatea investițiilor în 

educația civică și cetățenească, precum și în educația în spiritul egalității de gen în toată 

Europa; atrage atenția asupra disparităților de gen din UE în ceea ce privește salariile și 

pensiile, care subminează posibilitatea de autonomie economică reală pentru milioane 

de femei; subliniază importanța participării politice a tinerilor, în special a femeilor și a 

fetelor, și solicită mai multe măsuri din partea Comisiei și a statelor membre în ceea ce 

                                                           
24  Texte adoptate, P8_TA(2017)0347. 
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privește încurajarea participării lor; 

12. salută propunerea Comisiei ca UE să semneze și să finalizeze aderarea sa la Convenția 

de la Istanbul; regretă, cu toate acestea, că limitarea la două domenii, și anume 

chestiuni legate de cooperarea judiciară în materie penală și azilul și principiul 

nereturnării, dă naștere la insecuritate juridică cu privire la domeniul de aplicare al 

aderării UE; îndeamnă statele membre să accelereze negocierile privind ratificarea și 

punerea în aplicare a Convenției de la Istanbul; invită statele membre care nu au făcut 

încă acest lucru să ratifice fără întârziere această convenție și invită Comisia să prezinte 

o propunere de directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor; salută 

prezentarea de către Comisie a pachetului privind echilibrul dintre viața profesională și 

cea privată și invită toate instituțiile să execute aceste măsuri cât mai curând posibil; 

invită Comisia și statele membre să promoveze accederea femeilor și reprezentarea lor 

în poziții de conducere și să adopte măsuri specifice pentru a răspunde nevoilor 

cetățenilor vulnerabili care se confruntă cu discriminare multiplă intersecțională, astfel 

încât acești cetățeni să își poată exercita drepturile cetățenești, de exemplu prin strategii 

adecvate; invită Consiliul să își intensifice eforturile pentru a debloca Directiva privind 

femeile în consiliile de administrație; își reiterează apelul adresat Comisiei de a-și 

adoptă Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 2016-2019 sub forma unei 

comunicări;  

13. reamintește că minoritățile tradiționale au coexistat secole de-a rândul cu culturile majoritare 

pe continentul european; subliniază că este necesar ca instituțiile UE să joace un rol mai activ 

în protecția minorităților, de exemplu prin promovarea unor reuniuni, seminare și rezoluții de 

sensibilizare, precum și prin adoptarea unor măsuri administrative concrete în cadrul 

instituțiilor UE; consideră că UE ar trebui să stabilească standarde înalte de protecție a 

minorităților, pornind de la cele deja codificate în instrumentele de drept internațional, 

precum cele ale Consiliului Europei, și că aceste standarde ar trebui să fie integrate în mod 

solid într-un cadru juridic care să garanteze democrația, statul de drept și drepturile 

fundamentale în întreaga UE; încurajează toate statele membre să ratifice pe deplin, fără 

întârziere, Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a 

limbilor regionale sau minoritare și să aplice tratatele cu bună credință; reamintește, de 

asemenea, necesitatea implementării principiilor elaborate în cadrul Organizației pentru 

Securitate și Cooperare în Europa (OSCE); deplânge orice retorică care incită la discriminare pe 

motive de cetățenie sau naționalitate; încurajează guvernele naționale să găsească soluții 

durabile și să promoveze o cultură a diversității lingvistice în toate statele membre și în UE în 

ansamblu, dincolo de limbile oficiale ale UE, întrucât atât tratatele, cât și Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene conțin trimiteri la protecția minorităților naționale și la 

discriminarea pe motiv de limbă; 

14. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul persoanelor de etnie romă din 

Europa care sunt victime ale unei înregistrări discriminatorii a nașterilor și care, prin 

urmare, nu au documente de identitate, cărora li se refuză accesul la serviciile de bază 

esențiale în țările lor de reședință și, drept urmare, li se refuză de asemenea exercitarea 

oricăror drepturi în UE; invită statele membre să ia imediat măsuri de corectare în acest 

sens pentru a proteja exercitarea drepturilor lor umane fundamentale și a tuturor 

drepturilor conferite de cetățenia UE; invită Comisia să evalueze și să monitorizeze 

situația din statele membre și să instituie identificarea și protejarea persoanelor a căror 

cetățenie nu este recunoscută și care nu au acces la documente de identitate; 



 

 32 

15. invită Comisia și statele membre să propună măsuri specifice pentru înlăturarea 

obstacolelor din calea liberei circulații în conformitate cu Rezoluția Parlamentului 

European din 15 martie 2017 referitoare la obstacolele pentru exercitarea libertății 

cetățenilor UE de a circula și a munci pe piața internă25 și Rezoluția Parlamentului 

European din 28 aprilie 2016 referitoare la protejarea interesului superior al copilului în 

toată Uniunea Europeană, pe baza petițiilor adresate Parlamentului European26; 

16. invită Comisia să monitorizeze în mod regulat punerea în aplicare a Directivei 

2004/38/CE în statele membre și să ia măsurile corespunzătoare pentru a elimina 

potențialele obstacole din calea libertății de circulație; salută instrumentul de e-learning 

privind dreptul la libera circulație pentru cetățenii Uniunii, care ajută autoritățile locale 

să înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile care decurg din libera circulație; 

17. recunoaște eforturile depuse de Comisie pentru a face în așa fel ca mai multe puncte de 

informare și asistență cu privire la UE și la drepturile pe care le conferă cetățenilor săi, 

cum ar fi rețeaua Europe Direct, portalul „Europa ta” și portalul e-justiție, să fie 

disponibile și mai accesibile pentru a informa mai bine persoanele care își exercită 

drepturile în calitate de cetățeni europeni; ia act de propunerea Comisiei privind 

instituirea unui portal digital unic care să dea cetățenilor un acces online ușor la 

informații și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor cu privire la 

exercitarea drepturilor în cadrul pieței unice;  

18. invită Comisia să consolideze rețeaua SOLVIT prin îmbunătățirea interacțiunii dintre 

serviciile sale și centrele naționale pentru a asigura o mai bună monitorizare a cazurilor 

nesoluționate și repetitive și o articulare mai strânsă între diferitele instrumente ale UE 

de aplicare a legii, cum ar fi EU PILOT și CHAP; în același timp, invită statele membre 

să promoveze rețeaua SOLVIT și serviciile sale, precum și alte căi de atac și 

mecanisme de participare a cetățenilor, în rândul cetățenilor UE, atât la nivelul Uniunii, 

(de exemplu, Comisia pentru petiții din cadrul Parlamentului, Ombudsmanul European 

și inițiativa cetățenească europeană), cât și la nivel național (de exemplu, mediatorii 

regionali sau locali, comisiile pentru petiții sau inițiativele legislative populare); 

19. sprijină angajamentul asumat de Comisie în Raportul privind cetățenia UE din 2017 de 

a organiza o campanie de informare și sensibilizare la nivelul UE privind drepturile 

aferente cetățeniei UE, pentru a-i ajuta pe cetățeni să își înțeleagă mai bine drepturile; 

subliniază că cetățenii ar trebui să aibă acces la toate informațiile necesare pentru o 

consolidare reală a cetățeniei europene, iar aceste informații ar trebui să fie prezentate 

într-un mod clar și ușor de înțeles, pentru ca cetățenii să poată lua decizii în cunoștință 

de cauză cu privire la exercitarea drepturilor lor conferite de tratat și a drepturilor 

garantate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;  recomandă 

promovarea transparenței și a unui sprijin consular proactiv ca cele mai adecvate 

instrumente în acest scop, împreună cu publicarea adecvată a informațiilor necesare 

pentru a se facilita stabilirea noilor-veniți; 

20. reamintește că accesul la serviciile de sănătate, coordonarea sistemelor de securitate 

socială și recunoașterea calificărilor profesionale în alte state membre sunt domeniile în 

care cetățenii UE se confruntă adesea cu dificultăți și solicită asigurarea riguroasă de 

către Comisie a respectării reglementărilor pentru a remedia astfel de situații; 

                                                           
25  Texte adoptate, P8_TA(2017)0083. 
26  Texte adoptate, P8_TA(2016)0142. 
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21. se arată preocupat de accentuarea dezamăgirii în ceea ce privește politica în rândul 

cetățenilor; subliniază că este necesar să se acorde prioritate combaterii xenofobiei, 

rasismului, discriminării și discursului de incitare la ură; 

22. ia act de faptul că măsurile pentru creșterea ratei de participare la vot în cadrul 

alegerilor europene reprezintă o responsabilitate comună a UE și a statelor membre; le 

încurajează pe acestea din urmă să promoveze participarea democratică printr-o mai 

bună informare a cetățenilor cu privire la dreptul lor de a candida și a vota în cadrul 

alegerilor locale și europene, prin canale multiple și într-un limbaj accesibil, precum și 

prin înlăturarea barierelor din calea participării lor, cum ar fi discriminarea pe motive 

economice, sociale sau de limbă, practicile neloiale sau corupția; îndeamnă statele 

membre să elimine obstacolele din calea accesibilității pentru cetățenii cu dizabilități și 

să faciliteze votul în cadrul tuturor alegerilor al cetățenilor lor care locuiesc, lucrează 

sau studiază departe de secția lor de votare, de exemplu prin adoptarea identificării și a 

soluțiilor de votare electronice; 

23. consideră că reforma Actului electoral ar putea fi un prilej pentru ca Uniunea să devină 

mai democratică; subliniază faptul că mii de europeni împărtășesc această opinie; 

reamintește necesitatea promovării participării la alegerile europene prin creșterea 

vizibilității partidelor politice la nivel european și faptul că întărirea caracterului 

european al alegerilor pentru Parlamentul European este o responsabilitate comună a 

UE și a statelor sale membre; încurajează Consiliul să includă liste în care este integrată 

perspectiva egalității de gen și care sunt echilibrate din punctul de vedere al genului în 

cadrul revizuirii actul menționat anterior; solicită Comisiei să ia măsuri în urma 

plângerilor cu privire la exercitarea dreptului de vot la alegerile europene și municipale, 

să elaboreze un plan de acțiune concret în vederea introducerii votului electronic la 

alegerile pentru Parlamentul European, începând cât mai devreme posibil, și ca acest 

sistem să devină disponibil la scară mai largă pentru toți cetățenii UE; îndeamnă statele 

membre să facă tot ce le stă în putință pentru a încuraja persoanele care nu dețin 

cetățenia niciunui stat și care au reședința permanentă în statele membre ale UE să 

adopte cetățenia statului membru gazdă, astfel încât să poată beneficia pe deplin de 

drepturile aferente cetățeniei UE; consideră că cetățenii UE care se mută și locuiesc în 

alt stat membru al UE ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exercita dreptul de vot în 

alegerile naționale din țara lor de origine; invită statele membre care interzic dreptul de 

vot cetățenilor care aleg să trăiască într-un alt stat membru pentru o perioadă lungă să 

înlesnească condițiile pentru păstrarea dreptului de vot la alegerile naționale; îndeamnă 

Comisia să ia măsurile necesare pentru a permite persoanelor cu dizabilități să își 

exercite dreptul la vot fără nicio formă de discriminare; sprijină posibilitatea de a 

introduce o carte de identitate europeană, pe lângă documentele naționale de 

identificare; 

24. ia act de cea mai recentă comunicare a Comisiei (COM(2017)0482) privind inițiativa 

cetățenească europeană, care conține o propunere de revizuire a Regulamentul (UE) 

nr. 211/2011 din 16 februarie 2011, în vederea îmbunătățirii funcționării sale; își 

exprimă speranța că revizuirea regulamentului va avea drept rezultat un instrument ICE 

mai transparent, eficient și ușor accesibil, asigurând, în același timp, o participare 

democratică și mai largă a cetățenilor la dezbaterea europeană și la stabilirea agendei; 

subliniază rolul legislativ semnificativ pe care îl va juca Parlamentul și importanța unei 

bune cooperări cu Comisia în cursul revizuirii regulamentului; invită Comisia să 

includă dispoziții care să vizeze revizuirea condițiilor de admisibilitate juridică, a 
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cerințelor de înregistrare și a procedurilor de examinare în ceea ce privește ICE; 

25. consideră că în interesul cetățeniei UE, sunt necesare măsuri din partea Comisiei pentru 

consolidarea dimensiunii culturale europene; încurajează programul „Europa pentru 

cetățeni” să finanțeze proiecte mai inovatoare, cu potențial de avea un impact sistemic; 

recomandă dezvoltarea programului „Cunoașterea Europei” în paralel cu „Europa 

cetățenilor” și ca o completare a sa; 

26. propune Comisiei, cu scopul de a consolida cetățenia UE și exercitarea acesteia, să 

încurajeze desemnarea de către autoritățile locale a unor consilieri responsabili cu 

afacerile europene, întrucât acesta este nivelul cel mai apropiat de cetățeni; 

27. recomandă ca Comisia să creeze un registru de intrare la toate sediile sale, inclusiv la 

reprezentanțele din statele membre, astfel încât cetățenii să se poată adresa în scris sau 

prezentându-se personal, cu garanții corespunzătoare, oricărei instituții a Uniunii; 

28. recomandă Comisiei, să introducă, în colaborare cu serviciile poștale însărcinate cu 

serviciul universal, un sistem de mesagerie cu certificare a conținutului, datei și 

expeditorului, astfel încât cetățenii să se poată adresa în scris, fără a se prezenta 

personal, cu garanții corespunzătoare, instituțiilor europene; 

29. își exprimă convingerea că dreptul fundamental la libertatea de expresie și de informare, 

consacrat la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a UE, o mass-medie liberă și 

accesul la un pluralism de opinii în societate și în mass-media sunt indispensabile pentru o 

democrație sănătoasă și constituie, prin urmare, o temelie constituțională pentru calitatea de 

membru al UE astfel cum este consacrată la articolele 2 și 6 din TUE; subliniază necesitatea 

unei politici clar definite a UE de combatere a propagandei antieuropene și a informațiilor 

false, precum și de promovare a independenței mass-mediei publice față de guverne; propune 

ca un interval minim de timp în radiodifuziunea publică în toate statele membre să fie dedicat 

conținutului legat de afacerile UE; propune ca instituțiile UE să inițieze crearea de canale de 

televiziune europene care să transmită în toate statele membre și în toate limbile oficiale ale 

UE, precum și să ia măsuri de educare a cetățenilor în domeniul mass-mediei de la o vârstă 

fragedă; sprijină diseminarea producțiilor de presă și multimedia în toate limbile oficiale ale 

UE; subliniază în acest sens că este nevoie de mai multe măsuri de sensibilizare în rândul 

jurnaliștilor europeni; 

30. susține că diversitatea lingvistică și transparența sunt instrumente esențiale pentru a 

aduce UE mai aproape de cetățeni și a-i implica pe aceștia în activitățile sale; ia act de 

faptul că accesul la documente reprezintă subiectul a 30 % din anchetele finalizate de 

Ombudsmanul European în 2016 și, prin urmare, recomandă promovarea dreptului de 

acces la documente și traducerea cât mai multor documente posibil în toate limbile UE; 

sprijină intensificarea dialogului cu cetățenii și încurajează dezbaterile publice, cu 

scopul de a îmbunătăți înțelegerea de către cetățeni a impactului UE asupra vieții lor de 

zi cu zi și pentru a le permite acestora să ia parte la schimburi de opinii, prin 

intermediul unor intervale în programele de televiziune pentru public specific; solicită o 

directivă orizontală privind avertizarea de integritate care să stabilească canale și 

proceduri adecvate de raportare a cazurilor;  

31. sprijină promovarea unei culturi a serviciului public în rândul instituțiilor naționale și 

ale UE și consideră că UE ar trebui să dea un exemplu prin cele mai înalte standarde 
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administrative și de transparență, în conformitate cu articolul 41 din Carta drepturilor 

fundamentale a UE; propune ca birourile locale ale UE din statele membre să fie 

transformate în ghișee unice, care să ofere servicii cuprinzătoare pentru cetățenii UE, cu 

scopul de a reduce birocrația și obstacolele pe care aceasta le ridică în calea exercitării 

drepturilor aferente cetățeniei UE; subliniază importanța proiectului „doar o singură 

dată”, care elimină sarcinile inutile pentru întreprinderile europene cărora li se cere să 

prezinte aceleași informații și documente în mod repetat în activitățile lor 

transfrontaliere; 

32. subliniază că educația accesibilă joacă un rol esențial în informarea viitorilor cetățeni ai 

UE cu privire la drepturile lor; subliniază că este important să se promoveze 

dezvoltarea competențelor transferabile, care sporesc înțelegerea interculturală și 

participarea activă în diverse societăți prin intermediul programului Erasmus+; 

încurajează statele membre să acorde în programele lor școlare o importanță sporită 

educației civice centrate în special pe cetățenia UE și pe afacerile europene și să 

adapteze în consecință formarea profesională a cadrelor didactice; reamintește 

necesitatea de a sprijini cadrele didactice și celelalte categorii de personal din domeniul 

educației pentru a integra în programele lor informații despre drepturile și cetățenia UE; 

subliniază, în acest context, necesitatea de promova și dezvolta în continuare 

platformele online, pentru ca personalul din învățământ să poată avea acces la materiale 

didactice inovatoare multilingve care să îl ajute să inspire și să motiveze elevii să afle 

mai multe despre UE; îndeamnă Comisia să lanseze o strategie de educație pentru 

cetățenia europeană, care să includă propuneri de orientări în vederea elaborării unei 

programe care ar putea include vizite școlare la instituțiile UE; 

33. reamintește că, în conformitate cu dreptul UE, în forma sa actuală, retragerea unui stat 

membru din Uniunea Europeană este echivalentă cu pierderea cetățeniei europene de către 

cetățenii săi; regretă că odată cu retragerea Regatului Unit din UE, pentru prima dată în 

istorie, cetățenii vor fi privați de drepturile care le sunt atribuite prin tratatele UE; subliniază 

că se preconizează că această pierdere a drepturilor va avea un impact grav asupra vieții lor de 

zi cu zi; subliniază că orice acord ar trebui să se bazeze pe principiile echității, simetriei, 

tratamentul echitabil, reciprocității și nediscriminării, precum și pe respectarea deplină a 

integrității dreptului UE, inclusiv a Cartei drepturilor fundamentale a UE și a cadrului său de 

aplicare; îndeamnă ambele părți implicate în negociere să acorde prioritate tuturor cetățenilor 

afectați și să le protejeze drepturile; invită părțile care iau parte la negocieri să mențină toate 

drepturile derivate sociale, economice și ale familiei și, în special, drepturile în materie de 

asistență medicală, în cea mai mare măsură posibilă în urma retragerii Regatului Unit; 

34. propune instituirea unei zile de sărbătoare legală europeană la 9 mai, pentru a consolida 

un sentiment european de apartenență la familia europeană; 

35. îndeamnă statele membre să se asigure că legislația lor națională este suficient de clară 

și de detaliată pentru a asigura respectarea dreptului la liberă circulație al cetățenilor și 

familiilor lor, să asigure o formare adecvată a autorităților naționale competente în acest 

sens, să difuzeze informații corecte către părțile interesate de o manieră precisă și să 

promoveze o bună cooperare și un schimb rapid de informații cu alte administrații 

naționale, în special în cazul asigurărilor și al pensiilor pentru limită de vârstă la nivel 

transfrontalier; solicită o mai bună cooperare între statele membre gazdă și consulatele 

relevante, ceea ce va asigura o rețea adecvată de asistență și un tratament echitabil în 

cauzele transfrontaliere, în special atunci când acestea implică încredințarea copiilor; 
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îndeamnă Comisia să prezinte o propunere legislativă privind recunoașterea 

transfrontalieră a hotărârilor de adopție; 

36. invită Consiliul Uniunii Europene și Consiliul European să permită tuturor țărilor care 

îndeplinesc criteriile tehnice necesare să devină membre ale spațiului Schengen, astfel 

încât toți cetățenii UE să poată beneficia de libertatea de circulație neîngreunată de 

controalele la frontieră; 

37. reamintește că legislația UE în materie de securitate ar trebui să fie actualizată, eficace 

și eficientă în ceea ce privește prevenirea, detectarea și reacția la amenințările în 

continuă schimbare la adresa securității; solicită implementarea urgentă a Agendei 

europene privind securitatea, o mai bună aplicare a instrumentelor juridice ale UE 

existente în acest domeniu și un schimb mai eficient de informații și o mai bună 

coordonare între statele membre și cu agențiile UE; salută inițiativele Comisiei de 

consolidare a cooperării în materie de securitate între statele membre; subliniază 

importanța respectării depline a drepturilor fundamentale în lupta împotriva 

terorismului; subliniază că armonizarea acțiunii interne și externe a UE în domeniul 

securității este esențială pentru protejarea eficientă a cetățenilor UE; 

38. invită instituțiile UE și statele membre să își intensifice eforturile de a dezvolta o 

uniune a securității efectivă și autentică, care să abordeze toate dimensiunile 

amenințării teroriste; 

39. consideră că deradicalizarea și prevenirea radicalizării constituie o prioritate absolută 

pentru UE și recomandă în mod ferm consolidarea unor programe transsectoriale 

specifice care vizează educația, activitățile de voluntariat și culturale, activitățile pentru 

tineret și programele de deradicalizare în instituții, comunitățile locale, societatea civilă, 

comunitățile religioase și administrațiile regionale; consideră că o politică cuprinzătoare 

în acest domeniu ar trebui să fie însoțită de procese proactive de deradicalizare pe 

termen lung în sfera judiciară; subliniază necesitatea de a dezvolta strategii privind 

incluziunea socială și politici de combatere a discriminării; invită statele membre să 

abordeze chestiunea radicalizării dintr-o perspectivă holistică și să profite de 

cunoștințele specializate ale Rețelei pentru sensibilizarea publicului cu privire la 

radicalizare creată la inițiativa Comisiei; subliniază faptul că prevenirea radicalizării 

poate fi, de asemenea, sprijinită prin acțiuni finanțate de programe ale UE, cum ar fi 

Fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și Europa pentru cetățeni; 

40. solicită punerea în aplicare deplină și efectivă a Directivei (UE) 2015/637 pentru a 

asigura protecția consulară a cetățenilor UE în țările terțe în care statele lor membre nu 

sunt reprezentate; 

41. invită Comisia să prezinte o propunere de format nou, mai sigur, al documentului de 

călătorie de urgență al UE pentru cetățenii UE nereprezentați în afara Uniunii, al căror 

pașaport a fost furat, pierdut, distrus sau este temporar indisponibil, pentru a garanta că 

aceștia se pot întoarce acasă în siguranță; 

42. subliniază că victimelor criminalității și terorismului trebuie să li se garanteze un nivel 

corespunzător de drepturi, fără discriminare la nivelul UE și că ar trebui să fie tratate cu 

respect și demnitate și să primească sprijin adecvat, în concordanță cu necesitățile lor 

individuale și ale familiilor lor; subliniază că un număr tot mai mare de cetățeni 

europeni au fost victime ale atacurilor teroriste într-o țară care nu este propria țară și, 
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prin urmare, solicită să se instituie de urgență protocoale în statele membre pentru a-i 

ajuta pe cetățenii europeni din alte țări în cazul unui atac terorist, în conformitate cu 

Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului; subliniază necesitatea unei 

directive specifice privind protejarea victimelor terorismului; 

43. regretă existența unor obstacole transfrontaliere în chestiuni civile sau sociale, cum ar fi 

dreptul familiei sau pensiile, care împiedică mulți cetățeni să se bucure pe deplin de 

cetățenia UE; 

44. regretă faptul că în statele membre nu există aceleași opțiuni în ceea ce privește căile de 

atac pentru părinți și copii în caz de separare sau divorț și, din acest motiv, sute de 

părinți din Europa s-au adresat Comisiei pentru petiții pentru a o îndemna să devină mai 

activă în acest sens, în ciuda competențelor sale foarte limitate în acest domeniu; 

45. solicită o cooperare consolidată între statele membre, pentru a asigura protecția 

victimelor violenței de gen și faptul că interesul superior al copilului este luat în 

considerare în cazul litigiilor familiale transfrontaliere; 

46. salută lansarea unui corp de solidaritate al UE pentru tinerii cetățeni europeni și solicită 

ca această inițiativă să fie finanțată în mod corespunzător și ca locurile de muncă de 

calitate să nu fie înlocuite cu activitate de voluntariat neremunerată; 

47. invită statele membre să aplice măsuri de coordonare și cooperare menite să asigure o 

rezolvare eficientă a chestiunilor precum dubla impunere și discriminarea fiscală în 

orice context transfrontalier și să acorde o atenție sporită realităților legate de 

mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor; consideră că aspectele legate de dubla 

impunere sunt în prezent insuficient abordate, în măsura în care sunt tratate prin 

intermediul convențiilor fiscale bilaterale existente sau al acțiunilor unilaterale 

întreprinse de către un stat membru și că necesită o acțiune concertată, în timp util, la 

nivelul UE; 

48. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Ombudsmanului European, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 

membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0490 

Situația actuală a negocierilor cu Regatul Unit  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la stadiul actual 

al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2964(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere rezoluțiile sale din 5 aprilie 2017 referitoare la negocierile cu Regatul 

Unit ca urmare a notificării intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană27 și din 

3 octombrie 2017 referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit28, 

– având în vedere orientările Consiliului European (articolul 50) din 29 aprilie 2017 după 

notificarea Regatului Unit în temeiul articolului 50 din TUE și anexa la Decizia 

Consiliului din 22 mai 2017 care stabilește directivele de negociere în vederea 

încheierii unui acord cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de stabilire a 

condițiilor de retragere a acestui stat din Uniunea Europeană, 

– având în vedere Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai Guvernului 

Regatului Unit din 8 decembrie 2017 privind progresele înregistrate în cursul etapei 1 a 

negocierilor în temeiul articolului 50 TUE cu privire la retragerea ordonată a Regatului 

Unit din Uniunea Europeană, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât scopul negocierilor între Uniunea Europeană (UE) și Regatul Unit (UK) 

desfășurate în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE) este de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit din UE, ținând cont de 

cadrul pentru viitoarea relație a Regatului Unit cu Uniunea, odată ce acesta nu mai este 

un stat membru; 

B. întrucât realizarea unei retrageri ordonate impune ca negocierile să aibă un calendar 

strict, astfel încât aspectele legate de separare ce decurg din retragerea iminentă a 

Regatului Unit să fie abordate într-o primă etapă, înainte ca negocierile să poată trece la 

a doua etapă; 

C. întrucât cele mai importante trei aspecte legate de separare privesc de departe drepturile 

                                                           
27  Texte adoptate, P8_TA(2017)0102. 
28  Texte adoptate, P8_TA(2017)0361. 
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cetățenilor UE cu reședința în Regatul Unit și ale cetățenilor Regatului Unit cu 

reședința în UE-27, frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord și circumstanțele unice și 

speciale cu care se confruntă insula Irlanda, și onorarea obligațiilor financiare ale 

Regatului Unit față de UE; 

D. întrucât trebuie făcute progrese suficiente cu privire la toate aceste trei aspecte legate de 

separare înainte ca negocierile să poată trece la a doua etapă, și întrucât acest lucru 

trebuie realizat cât mai repede posibil pentru a exista timp suficient pentru cea de-a 

doua etapă a negocierilor; 

E. întrucât Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai Guvernului Regatului 

Unit arată că s-au înregistrat progrese suficiente; 

F. întrucât, în ceea ce privește drepturile cetățenilor, Regatul Unit: 

– a acceptat faptul că toți cetățenii UE cu reședința legală în Regatul Unit, cât și 

cetățenii britanici care își au reședința legală într-un stat membru al UE-27, 

precum și membrii lor de familie respectivi din momentul retragerii se vor bucura 

de toate drepturile, astfel cum sunt stabilite de legislația UE și interpretate de 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), având la bază măsurile de 

protecție care se stabilesc în acordul de retragere, 

– a acceptat, în plus, ca persoanele care fac parte din familia de bază a cetățenilor în 

cauză și cele aflate într-o relație durabilă cu aceștia, actualmente domiciliate în 

afara statului gazdă, să fie protejate prin acordul de retragere și ca acest lucru să 

fie valabil și pentru copiii născuți în viitor și în afara statului gazdă, 

– a acceptat ca continuarea drepturilor cetățenilor să fie garantată pentru durata 

vieții prin intermediul unei proceduri proporționale, care va face obiectul unor 

garanții adecvate, în conformitate cu conceptele juridice ale UE. Această 

procedură și aceste garanții vor fi stabilite în acordul de retragere, 

– a acceptat faptul că procedurile administrative vor fi transparente, simplificate și 

fără probleme, că formularele vor fi scurte, simple și ușor de utilizat, și că cererile 

depuse simultan de membrii unei familii vor fi examinate împreună; 

– a acceptat ca toate drepturile relevante întemeiate pe legislația Uniunii să fie 

menținute și prezentate în detaliu în acordul de retragere, 

– a acceptat ca toate drepturile de securitate socială în conformitate cu legislația UE 

să fie menținute. Acest lucru include exportul tuturor prestațiilor exportabile, 

– a acceptat ca dispozițiile referitoare la drepturile cetățenilor din cadrul acordului 

de retragere să fie încorporate într-un act juridic specific în Regatul Unit, astfel 

încât aceste drepturi să aibă efect direct; 

G. întrucât, în ceea ce privește Irlanda / Irlanda de Nord, Regatul Unit a asumat 

angajamentele necesare pentru a asigura, prin alinierea în materie de reglementare, că 

nu există nicio înăsprire a controalelor la frontieră, inclusiv: 

– dacă este necesar, soluții specifice pentru Irlanda de Nord, 
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– angajamentul de a proteja Acordul din 1998 în toate părțile sale, 

– asigurându-se că nu există niciun fel de diminuare a drepturilor pentru persoanele 

din Irlanda de Nord; 

H. întrucât, în ceea ce privește reglementarea financiară, Regatul Unit a precizat în mod 

adecvat ce obligații financiare va onora în calitate de stat membru care părăsește 

Uniunea; 

I. întrucât acest lucru nu înseamnă că toate chestiunile nesoluționate au fost rezolvate, nici 

nu indică ce poziție va lua Parlamentul atunci când se va ajunge la procedura de 

aprobare privind un acord final de retragere; 

J. întrucât ar trebui ca cea de-a doua etapă de negocieri să se concentreze, pe baza unor 

principii solide și lipsite de ambiguitate, asupra finalizării modalităților de retragere 

ordonată a Regatului Unit din Uniune, inclusiv posibilele mecanisme tranzitorii 

necesare pentru retragerea Regatului Unit; întrucât ar trebui să fie identificată, în acest 

context, o înțelegere generală asupra cadrului viitoarei relații; 

K. întrucât Regatul Unit și UE vor rămâne vecini apropiați și vor continua să aibă multe 

interese comune, chiar dacă Regatul Unit nu va mai fi un stat membru; 

L. întrucât o astfel de relație strânsă, sub forma unui acord de asociere între UE și Regatul 

Unit, ar putea fi considerată un cadru adecvat prin care aceste interese comune pot fi 

protejate și promovate, inclusiv o nouă relație comercială; 

M. întrucât avantajul unui acord de asociere constă în aceea că este un instrument flexibil, 

permițând cooperarea într-o gamă largă de domenii de politică; 

N. întrucât vor fi necesare dispoziții tranzitorii pentru a evita un scenariu de tip „Brexit 

dur” atunci când Regatul Unit părăsește UE, și pentru a acorda negociatorilor UE și ai 

Regatului Unit posibilitatea de a negocia un acord pentru o relație viitoare; 

O. întrucât, indiferent de rezultatul negocierilor pe tema viitoarei relații, nu poate exista 

niciun compromis între securitatea internă și externă, inclusiv cooperarea în domeniul 

apărării, pe de o parte, și viitoarele relații economice, pe de altă parte; 

P. întrucât observațiile de tipul celor făcute de David Davis, care a afirmat că rezultatul 

etapei 1 a negocierilor constituie o simplă „declarație de intenție”, riscă să submineze 

buna-credință care a fost construită pe parcursul negocierilor,  

1. salută raportul comun privind progresele înregistrate prezentat de negociatorii UE și ai 

Regatului Unit, care concluzionează că s-au realizat suficiente progrese în negocierile 

pentru acordul de retragere, și felicită negociatorul Uniunii cu privire la derularea 

negocierilor până în prezent;  

2. este de părere că raportul permite trecerea negocierilor la a doua etapă și recomandă 

Consiliului European să decidă în consecință, dar consideră că negocierile trebuie să fie 

conduse cu bună-credință și este de părere că negocierile nu pot avansa în a doua fază 

decât dacă Guvernul Regatului Unit respectă, de asemenea, pe deplin angajamentele 

asumate în Raportul comun și dacă aceste angajamente sunt pe deplin transpuse în 

proiectul de acord de retragere; 
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3. subliniază, cu toate acestea, că există încă probleme nerezolvate în ceea ce privește 

asigurarea unei retrageri ordonate a Regatului Unit din UE, care trebuie să fie 

soluționate înainte de finalizarea acordului de retragere, și constată că, odată finalizat, 

acordul de retragere trebuie să fie prezentat într-un text juridic clar și lipsit de 

ambiguitate; subliniază că aceste chestiuni nesoluționate privesc: 

– extinderea sferei de acoperire a drepturilor cetățenilor la viitorii parteneri, 

– asigurarea faptului că procedura administrativă este minimală, are un caracter 

declarativ și gratuit, sarcina probei în cazul contestării declarației revenind 

autorităților britanice, și permite familiilor să inițieze procedura prin intermediul 

unui formular unic, 

– asigurarea caracterului obligatoriu al deciziilor CJUE în legătură cu interpretarea 

dispozițiilor privind drepturile cetățenilor, precum și pentru rolul viitoarelor 

autorități naționale independente (ombudsman) create pentru a da curs plângerilor 

cetățenilor, 

– garantarea drepturilor de liberă circulație în viitor în întreaga UE pentru cetățenii 

Regatului Unit rezidenți în prezent într-un stat membru al UE-27, 

– asigurarea faptului că angajamentele asumate în ceea ce privește Irlanda de Nord / 

Irlanda sunt integral executabile; 

4. își rezervă, prin urmare, toate drepturile cu privire la acordul final de retragere, pentru 

care va trebui, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE, să își dea 

aprobarea în cazul în care acest acord trebuie să intre în vigoare; 

Un cadru pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit 

5. reamintește că articolul 50 alineatul (2) din TUE prevede cadrul pentru viitoarea relație 

a UE cu statul membru care părăsește Uniunea care să fie luat în considerare de către 

Uniune atunci când negociază și încheie un acord de retragere; 

6. propune ca, în eventualitatea în care se ajunge la o înțelegere de ansamblu cu privire la 

cadrul pentru relația viitoare între UE și Regatul Unit, aceasta ar trebui să ia forma unei 

declarații politice, anexate la acordul de retragere; 

7. subliniază că acordul care stabilește noua relație dintre UE și Regatul Unit, și care are 

la bază cele menționate mai sus, nu poate fi negociat în mod oficial decât după ce 

Regatul Unit a părăsit UE și este o țară terță; 

8. subliniază faptul că va accepta un cadru pentru viitoarea relație dintre UE și Regatul 

Unit ca parte a acordului de retragere numai dacă este strict în concordanță cu 

următoarele principii: 

– o țară terță care nu se supune acelorași obligații ca un stat membru nu poate 

beneficia de aceleași avantaje ca un stat membru al Uniunii Europene sau ca o 

țară membră a SEE,  

– protejarea integrității pieței interne și a celor patru libertăți, fără a permite o 

abordare sectorială, 
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– autonomia procesului decizional al UE, 

– salvgardarea ordinii juridice a UE și a rolului CJUE, 

– respectarea de către Regatul Unit a standardelor prevăzute de obligațiile 

internaționale, inclusiv în domeniul drepturilor fundamentale, precum și de 

legislația și politicile UE în domeniile mediului, schimbărilor climatice, protecției 

consumatorului, luptei împotriva evaziunii și a fraudei fiscale, concurenței loiale, 

protecției datelor și a vieții private, comerțului și drepturilor sociale și ale 

lucrătorilor, în special garanțiile împotriva dumpingului social, cu un mecanism 

clar de punere în aplicare pentru asigurarea conformității, 

– salvgardarea acordurilor UE cu țări terțe și alte organizații, inclusiv a Acordului 

privind SEE, 

– salvgardarea stabilității financiare a UE și conformitatea cu regimul și standardele 

de reglementare și de supraveghere, precum și aplicarea lor, 

– un echilibru corect al drepturilor și obligațiilor, inclusiv contribuții financiare 

proporționale; 

9. solicită ca cadrul pentru viitoarea relație, rămânând în același timp în concordanță cu 

principiile menționate mai sus, să prevadă o relație cât mai strânsă cu putință între UE 

și Regatul Unit; 

10. reiterează faptul că un acord de asociere negociat și convenit între UE și Regatul Unit 

după retragerea Regatului Unit, în conformitate cu articolul 217 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar putea constitui un cadru adecvat pentru 

relația viitoare; sugerează că un astfel de acord, pe lângă cadrul său de guvernanță, care 

ar trebui să includă un mecanism solid și independent de soluționare a litigiilor, ar 

trebui să vizeze următorii patru piloni: 

– relațiile comerciale și economice, 

– cooperarea tematică, 

– securitatea internă, 

– politica externă și cooperarea în domeniul securității; 

11. reamintește faptul că mulți cetățeni din Regatul Unit și-au exprimat vehement opoziția 

față de pierderea drepturilor de care beneficiază în prezent în temeiul articolul 20 din 

TFUE; propune ca UE-27 să examineze o modalitate de atenuare a acestei pierderi în 

limitele dreptului primar al Uniunii, respectând pe deplin principiile reciprocității, 

echității, simetriei și nediscriminării; 

Dispoziții tranzitorii 

12. reiterează faptul că dispozițiile tranzitorii care asigură securitatea juridică și 

continuitatea pot fi convenite doar în cazul în care conțin un echilibru just al drepturilor 

și obligațiilor, sunt limitate în timp, nedepășind trei ani și constau în prelungirea acquis-

ului UE, inclusiv drepturile cetățenilor, cerând astfel ca actualele instrumente și 
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structuri ale UE de reglementare, buget, supraveghere, chestiuni judiciare și de 

asigurare a respectării dispozițiilor să continue să se aplice Regatului Unit; ia act de 

faptul că Regatul Unit nu va mai face parte din instituțiile și organismele UE; 

13. afirmă că orice modificări ale acquis-ului UE care intră în vigoare pe parcursul 

perioadei de tranziție trebuie să se aplice automat în Regatul Unit în conformitate cu 

dispozițiile tranzitorii convenite între UE și Regatul Unit; 

14. insistă ca viitoarele acorduri comerciale pe care Regatul Unit le negociază după 

retragere cu țări terțe să poată intra în vigoare doar la sfârșitul perioadei în care se 

aplică dispozițiile tranzitorii; 

15. subliniază că perioada de tranziție, așa cum a fost convenită ca parte a acordului de 

retragere între UE și Regatul Unit, poate începe numai după intrarea în vigoare a 

acordului; 

 

o 

o     o 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, 

Consiliului, Comisiei, parlamentelor naționale și Guvernului Regatului Unit. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0492 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și 

apărare comune  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual 

referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

(2017/2123(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul de la Lisabona, 

– având în vedere concluziile Consiliului European din 20 decembrie 2013, 26 iunie 2015, 15 

decembrie 2016 și 22 iunie 2017, 

– având în vedere Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind 

politica externă și de securitate comună (PESC), 

– având în vedere Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de 

securitate comune (2017/2121(INI)), 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 privind exportul de arme: punerea în 

aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC29, 

– având în vedere concluziile Consiliului din 25 noiembrie 2013, 18 noiembrie 2014, 18 

mai 2015, 27 iunie 2016, 14 noiembrie 2016 și 18 mai 2017 privind politica de 

securitate și apărare comună (PSAC), precum și concluziile Consiliului din 

17 iulie 2017 privind strategia globală a UE, 

– având în vedere cea de a 19-a reuniune a Consiliului ministerial franco-german desfășurată la 

Paris la 13 iulie 2017, 

– având în vedere reuniunea informală a miniștrilor apărării și reuniunea informală a 

miniștrilor afacerilor externe (Gymnich), desfășurată la Tallinn în perioada 6-

9 septembrie 2017, 

– având în vedere reuniunea miniștrilor apărării din UE din 30 noiembrie 2011, 

                                                           
29  Texte adoptate, P8_TA(2017)0344. 
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– având în vedere Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la structurile militare ale UE: 

situația actuală și opțiuni viitoare30, 

– având în vedere Rezoluția sa din 22 noiembrie 2016 referitoare la Uniunea Europeană a 

Apărării31, 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 noiembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a 

politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către 

Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună)32, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 martie 2017 referitoare la implicațiile constituționale, 

juridice și instituționale ale politicii de securitate și apărare comune: posibilitățile oferite de 

Tratatul de la Lisabona33, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2017 referitoare la mandatul pentru trilogul privind 

proiectul de buget 201834, 

– având în vedere documentul intitulat „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai 

puternică - O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene”, prezentat de Vicepreședintele Comisiei / Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016, 

– având în vedere documentul intitulat „Plan de punere în aplicare privind securitatea și 

apărarea”, prezentat de VP/ÎR la 14 noiembrie 2016, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 către Parlamentul 

European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor cu privire la Planul de acțiune european în domeniul apărării 

(COM(2016)0950), 

– având în vedere Declarația comună din 8 iulie 2016 a președinților Consiliului 

European și Comisiei, precum și a Secretarului General al NATO, setul comun de 

propuneri aprobate de consiliile NATO și UE la 6 decembrie 2016 și raportul privind 

progresul înregistrat în punerea în aplicare a acestora adoptat la 14 iunie 2017, 

– având în vedere Declarația de la Bratislava din 16 septembrie 2016, 

– având în vedere noul pachet de măsuri în domeniul apărării, prezentat de Comisie la 7 

iunie 2017 în comunicatul de presă „O Europă care apără: Comisia lansează o dezbatere 

privind evoluția către o Uniune a securității și apărării”, 

– având în vedere documentul de reflecție privind viitorul apărării europene, din 7 iunie 

2017, 

– având în vedere Eurobarometrul 85.1 din iunie 2016, potrivit căruia jumătate din 

                                                           
30  JO C 93, 9.3.2016, p. 144. 
31  Texte adoptate, P8_TA(2016)0435. 
32  Texte adoptate, P8_TA(2016)0440. 
33  Texte adoptate, P8_TA(2017)0092. 
34  Texte adoptate, P8_TA(2017)0302. 
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cetățenii din UE care au fost intervievați consideră că acțiunile UE sunt insuficiente, iar 

două treimi ar dori o mai mare implicare a UE prin angajamentele statelor membre în 

domeniul securității și al politicii de apărare, 

– având în vedere conceptul de gestionare a crizelor adoptat de Consiliu la 17 iulie 2017 

pentru o nouă misiune civilă în cadrul PSAC în Irak și Decizia (PESC) 2017/1425 a 

Consiliului din 4 august 2017 privind o acțiune a Uniunii Europene de stabilizare în 

regiunile maliene Mopti și Segou, 

– având în vedere politica UE privind formarea pentru PSAC, adoptată de Consiliul 

Afaceri Externe la 3 aprilie 2017, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului din 23 octombrie 2017 privind poziția 

care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului mixt 

al SEE, cu privire la modificarea Protocolului 31 la Acordul privind SEE (Acțiune 

pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie de apărare), 

– având în vedere Notificarea privind cooperarea structurată permanentă (PESCO) din 13 

noiembrie 2017, 

– având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Vicepreședintelui/Înaltului 

Reprezentant din 10 noiembrie 2017 către Parlamentul European și Consiliu privind 

îmbunătățirea mobilității militare în Uniunea Europeană (JOIN(2017)0041), 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0351/2017), 

Contextul strategic al Uniunii 

1. subliniază că ordinea internațională bazată pe reguli și valorile apărate de democrațiile 

vestice, precum și pacea, prosperitatea și libertățile pe care această ordine de după Al 

Doilea Război Mondial le garantează și care corespund fundamentelor pe care este 

construită Uniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări convenționale și 

hibride fără precedent, tendințele societale, economice, tehnologice și geopolitice 

indicând vulnerabilitatea tot mai mare a populației lumii la șocuri și stres, printre 

acestea numărându-se conflicte interstatale, dezastre naturale, evenimente 

meteorologice extreme, crize ale apei, colapsuri ale statelor și atacuri cibernetice, care 

necesită un răspuns unit și coordonat; reamintește faptul că securitatea este o 

preocupare cheie pentru cetățenii europeni; afirmă că acțiunea externă a Uniunii trebuie 

să fie ghidată de valorile și principiile prevăzute la articolul 21 din TUE;  

2. subliniază faptul că niciun stat membru nu poate aborda de unul singur vreuna dintre 

provocările complexe în materie de securitate cu care ne confruntăm în prezent și că, 

pentru a putea răspunde acestor provocări interne și externe, UE trebuie să își 

intensifice eforturile în direcția unei cooperări solide și concrete în contextul 

PESC/PSAC, să fie un actor global eficient, ceea ce implică adoptarea unei poziții 

unitare și a unor acțiuni comune, precum și să își concentreze resursele asupra 

priorităților strategice; consideră că trebuie abordate cauzele principale ale instabilității, 

și anume sărăcia și inegalitățile tot mai accentuate, guvernanța deficitară, colapsurile 

statale și schimbările climatice; 
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3.  regretă faptul că organizațiile teroriste și criminale transnaționale devin tot mai 

puternice și mai numeroase, fapt care ar putea fi favorizat de înfrângerea ISIS/Daesh și 

de fuga combatanților săi, în vreme ce instabilitatea este în creștere în regiunile din sud 

și din Orientul Mijlociu, pe măsură ce state fragile și aflate în proces de dezintegrare, 

precum Libia, abandonează spații largi neguvernate, care devin vulnerabile în fața unor 

forțe externe; își exprimă îngrijorarea persistentă cu privire la dimensiunea 

transnațională a amenințării teroriste în regiunea Sahel; își exprimă profundul regret cu 

privire la faptul că activitățile actuale desfășurate de Republica Populară Democrată 

Coreeană în domeniul nuclear și al rachetelor balistice au generat tensiuni sporite în 

regiune și în afara ei, reprezentând o amenințare clară pentru pacea și securitatea 

internațională; 

4.  subliniază că la est războiul Rusiei împotriva Ucrainei este încă în curs de desfășurare, 

acordurile de la Minsk — fără de care nu se poate găsi o soluție la conflict — nu au fost 

puse în aplicare și anexarea ilegală, precum și militarizarea Crimeii, cu sisteme de 

blocare a accesului și de interdicție de pătrundere în zonă, continuă; este profund 

îngrijorat de faptul că exercițiile și activitățile militare excesive ale Rusiei, fără 

observare internațională, tacticile hibride, inclusiv terorismul cibernetic, știrile false și 

campaniile de dezinformare, precum și șantajul economic și energetic sunt surse de 

destabilizare a țărilor din cadrul Parteneriatului estic și din Balcanii de Vest, și au drept 

țintă democrațiile occidentale și creșterea tensiunilor în cadrul acestora; își exprimă 

îngrijorarea față de faptul că mediul de securitate care înconjoară UE va rămâne foarte 

volatil mulți ani de acum încolo; reiterează importanța strategică a Balcanilor de Vest 

pentru securitatea și stabilitatea UE și nevoia de a canaliza și consolida angajamentul 

politic al UE către această regiune, inclusiv prin consolidarea mandatului misiunilor 

noastre în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC); este ferm convins că, 

pentru a se depăși vulnerabilitatea UE, este nevoie de o mai mare integrare și 

coordonare; 

5. regretă amenințarea teroristă care se extinde rapid atât în interiorul Europei, cât și în 

afara granițelor sale; consideră că un răspuns incomplet la nivel militar va conduce în 

mod inevitabil la amenințări în materie de securitate internă tot mai accentuate; solicită 

de urgență încheierea unui pact european anti-jihad care să poată aborda aceste 

amenințări într-o manieră eficace; 

6. consideră că, în prezent, terorismul reprezintă una dintre principalele provocări la 

adresa securității cetățenilor UE, impunând acțiuni rapide, ferme și coordonate, atât la 

nivel intern, cât și la nivel extern, pentru a preveni noi atacuri teroriste și a combate 

cauzele profunde ale acestuia; evidențiază, în special, nevoia de a preveni radicalizarea, 

de a bloca orice sursă de resurse financiare pentru organizațiile teroriste, de a aborda 

propaganda teroristă și de a bloca utilizarea internetului și a rețelelor sociale în acest 

scop, inclusiv printr-un serviciu de eliminare automată, precum și de a îmbunătăți 

schimbul de informații între statele membre, dar și cu țări terțe, NATO și alte 

organizații partenere relevante; consideră că mandatul misiunilor noastre în cadrul 

PSAC ar trebui să vizeze și lupta împotriva terorismului, pentru o contribuție mai 

eficientă la programele de deradicalizare, în special la EULEX din Kosovo și la 

EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina, țări care se confruntă cu un număr 

important de luptători ce revin din străinătate; 

7. este profund îngrijorat de creșterea frecvenței amenințărilor teroriste mortale din 

regiunea Sahel, precum și de extinderea lor în Africa Centrală și de instabilitatea din est 
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(Siria, Irak, Palestina); solicită ÎR/VP să se asigure că misiunilor PSAC li se acordă un 

mandat executiv și să intervină într-o manieră decisivă și hotărâtă; 

8. consideră că, în cadrul actualei politici de extindere a UE, un proces credibil de aderare, 

bazat pe o condiționalitate extinsă și corectă, rămâne un instrument important pentru 

promovarea securității prin creșterea rezilienței țărilor din sud-estul Europei; 

9.  consideră că, într-un context dificil din punct de vedere al securității, și într-un moment 

în care UE și NATO fac eforturi pentru a extinde și a aprofunda cooperarea lor, prin 

Brexit UE va pierde o parte din capacitățile sale militare și ar putea să nu mai fie în 

măsură să beneficieze de expertiza Regatului Unit, și viceversa; remarcă faptul că 

Brexit reprezintă un nou impuls pentru inițiative ce au fost blocate multă vreme și că ar 

putea deschide calea către noi propuneri; subliniază că este important să se continue o 

cooperare strânsă în domeniul apărării între UE și Regatul Unit după Brexit, inclusiv în 

ceea ce privește partajarea de informații și combaterea terorismului, dar nu numai; 

consideră că, dacă dorește acest lucru, și Regatul Unit ar trebui să poată participa la 

misiuni în cadrul PSAC, ca parte a unei noi relații de cooperare între UE și Regatul 

Unit în materie de apărare; 

10.  salută angajamentul reînnoit al SUA pentru securitatea europeană; subliniază că UE își 

afirmă angajamentul ferm pentru comunitatea transatlantică de valori și interese 

comune; este, în același timp, convins de necesitatea unei PESC responsabile și 

încrezătoare în acțiunile ei și că este necesar, în acest context, ca UE să devină un actor 

de politică externă sigur pe sine; 

Cadrul instituțional 

11.  își exprimă convingerea fermă că, ori de câte ori este necesar, UE ar trebui să adopte 

măsuri decisive pentru a-și determina propriul viitor, dat fiind faptul că securitatea 

internă și externă devin din ce în ce mai interconectate, iar acest lucru are un impact 

direct asupra tuturor cetățenilor europeni; avertizează asupra faptului că lipsa unei 

abordări comune ar putea avea drept consecință acțiuni necoordonate și fragmentate, ar 

permite existența a numeroase suprapuneri, ar genera ineficiență și, astfel, ar face ca 

Uniunea și statele sale membre să fie vulnerabile; consideră, prin urmare, că UE ar 

trebui să poată acționa în mod eficient la nivelul întregului spectru de instrumente de 

securitate internă și externă, până la nivelul menționat la articolul 42 alineatul (7) din 

TUE; subliniază faptul că definirea unei politici de apărare comune a Uniunii, 

menționată la articolul 42 alineatul (2) din TUE, are obiectivul de a institui o apărare 

comună și de a furniza Uniunii autonomie strategică pentru a putea promova pacea, 

securitatea și progresul în Europa și în întreaga lume; subliniază beneficiile practice și 

financiare ale integrării în mai mare măsură a capabilităților de apărare europene; 

12.  subliniază faptul că UE trebuie să aplice întregul set de instrumente de politică 

disponibil, de la puterea necoercitivă la puterea coercitivă, și de la măsuri pe termen 

scurt la politici pe termen lung în domeniul politicii externe clasice, care să înglobeze 

nu numai eforturi bilaterale și multilaterale în materie de diplomație, cooperare pentru 

dezvoltare, instrumente civile și economice, sprijin în situații de urgență, strategii de 

prevenire a crizelor și pentru situațiile post-conflict, ci și menținerea păcii și asigurarea 

respectării păcii, în conformitate și cu mijloacele civile și militare descrise la articolul 

43 alineatul (1) din TUE, pentru a face față provocărilor care apar; consideră că PSAC 

ar trebui să se bazeze pe principiul că securitatea europeană nu poate fi garantată doar 
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prin recurgerea la mijloace militare; consideră că acțiunile externe ale UE ar trebui să 

includă o evaluare a impactului acestora asupra intereselor strategice ale UE, centrate 

pe persoane, care vizează consolidarea securității umane, a drepturilor omului, a 

dreptului internațional și promovarea unei păci sustenabile; subliniază că este necesar 

ca SEAE să își dezvolte capacitățile de a anticipa mai bine crizele și de a combate 

provocările în materie de securitate încă din primele momente; subliniază necesitatea 

unei interacțiuni mai coerente și mai bine coordonate între actorii militari, civili, de 

dezvoltare și umanitari; 

13. salută progresele vizibile înregistrate de la adoptarea Strategiei globale a UE pentru 

politica externă și de securitate (SGUE) în iunie 2016 în ceea ce privește conturarea 

unei poziții mai puternice în domeniul apărării europene; salută în special lansarea unui 

Fond european de apărare (FEA), intensificarea propusă a acțiunii pregătitoare privind 

cercetarea în domeniul apărării, precum și propunerea legislativă de instituire a 

programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP); solicită 

statelor membre să își mărească viitoarele contribuții financiare la bugetul UE, pentru a 

acoperi toate costurile suplimentare suportate de UE în legătură cu FEA; 

14.  salută adeziunea AELS la acțiunea pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării, 

și salută în special contribuția Norvegiei în valoare de 585 000 EUR pentru 2017; își 

exprimă dorința ca Norvegia să-și poată continua participarea la programele finanțate 

de Uniune care au implicații în domeniul apărării sau sunt în domeniul apărării; 

15.  invită Comisia și VP/ÎR să informeze Parlamentul imediat și pe deplin, în toate etapele, 

cu privire la încheierea sau modificarea unor acorduri internaționale care au implicații 

în domeniul apărării sau sunt în domeniul apărării; consideră că contribuția financiară a 

oricărei țări terțe are implicații bugetare importante pentru Uniune, deoarece o țară terță 

ar putea afecta interesele financiare ale Uniunii într-un mod care depășește cu mult 

dimensiunea contribuției sale prin reținerea licențelor de export necesare; subliniază că, 

în cazul în care părțile terțe contribuie la programele finanțate de Uniune care au 

implicații în domeniul apărării sau sunt în domeniul apărării, Parlamentul se așteaptă ca 

Comisia și VP/ÎR să evalueze impactul unei astfel de participări în ceea ce privește 

politicile și interesele strategice ale Uniunii, înainte de a face o propunere, precum și să 

informeze Parlamentul despre această evaluare; 

16.  subliniază că Comisia și un număr tot mai mare de state membre s-au angajat să lanseze 

Uniunea Europeană a Apărării (UEA) și că există un sprijin puternic în acest sens în 

rândul cetățenilor europeni; subliniază că acest lucru corespunde unei solicitări a 

cetățenilor UE și a Parlamentului, în special prin intermediul numeroaselor apeluri 

exprimate în rezoluțiile sale precedente; subliniază eficiența sporită, eliminarea 

suprapunerilor și reducerea costurilor, ce vor rezulta ca urmare a unei integrări mai 

puternice a apărării europene; evidențiază, cu toate acestea, faptul că lansarea unei 

adevărate UEA necesită voință și hotărâre politică constante; îndeamnă statele membre 

să se angajeze la o apărare europeană comună și autonomă, și să urmărească să se 

asigure că bugetele lor naționale de apărare se ridică la cel puțin 2 % din PIB-ul lor în 

termen de un deceniu; 

17. își exprimă convingerea că singurul mod de a spori capacitatea Uniunii de a-și îndeplini 

misiunile militare constă în creșterea semnificativă a eficienței în ceea ce privește toate 

aspectele procesului care generează capabilități militare; reamintește faptul că, în 

comparație cu Statele Unite, UE-28 cheltuiesc 40 % pe apărare, dar generează doar 
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15 % din capabilitățile pe care le obțin Statele Unite ca urmare a acestui proces, ceea ce 

indică o problemă de eficiență foarte gravă; 

18.  invită VP/ÎR și Comisia să dea curs solicitărilor Parlamentului privind elaborarea unei 

Cărți albe a UE pentru securitate și apărare, în contextul pregătirii următorului cadru 

financiar multianual (CFM), astfel cum s-a solicitat în rezoluțiile Parlamentului din 22 

noiembrie 2016, 23 noiembrie 2016 și 16 martie 2017; consideră că realizarea unei 

UEA, care să stabilească o legătură între orientarea strategică a Uniunii și contribuțiile 

UE la dezvoltarea capabilităților și definirea unui cadru instituțional european pentru 

apărare sunt elemente care trebuie să aibă la bază un acord interinstituțional; subliniază 

faptul că, prin activitatea extinsă și demnă de încredere a tuturor părților interesate, se 

pot mări aria și eficiența cheltuielilor de apărare; solicită stabilirea unui rol important în 

cadrul acestui proces pentru țări neutre precum Austria și Suedia, fără a pune sub 

semnul întrebării neutralitatea unor state membre; 

19. subliniază că, pe lângă descrierea mediului strategic și a ambițiilor strategice, Cartea 

albă a UE pentru securitate și apărare ar trebui să identifice, pentru CFM următor, 

capacitățile necesare și disponibile, precum și lacunele în materie de capacități, sub 

forma Planului UE de dezvoltare a capabilităților (CDP), care să fie completat de o 

descriere amplă a acțiunilor vizate de statele membre și de Uniune în cadrul CFM și pe 

termen lung;  

20. salută voința politică recent demonstrată de a face PSAC mai eficace; sprijină orice 

încercări de deblocare a întregului potențial al Tratatului de la Lisabona, asigurând 

funcționarea cooperării între statele membre și de disponibilizare a capabilităților cu 

relevanță operațională pentru îndeplinirea misiunilor de la articolul 43 alineatul (1) din 

TUE: 

(a) instituind de urgență fondul de lansare, astfel cum este prevăzut de tratat, pentru a 

permite derularea rapidă a operațiunilor; 

(b) stabilind o cooperare structurată permanentă (PESCO) în ceea ce privește 

aspectele militare necesare pentru punerea în aplicare a misiunilor în cadrul 

PSAC, precum unitățile militare permanente; 

(c) reformând mecanismul de finanțare comună interguvernamentală Athena, pentru 

a operaționaliza solidaritatea între statele membre care pot contribui doar 

financiar și cele care pot contribui doar cu trupe la o operațiune în cadrul PSAC; 

(d) transformând punerea în comun și partajarea capacităților în normă, iar nu în 

excepție și mergând în direcția punerii în aplicare a celor mai multe dintre cele 

300 de propuneri prezentate de cei 28 de șefi de Stat Major General în 2011; 

(e) punând în comun resurse naționale în materie de cercetare, dezvoltare, achiziții, 

întreținere și formare; 

(f) coordonând planificarea apărării naționale (procesul anual coordonat de revizuire 

privind apărarea, CARD) conform planurilor actuale; 

(g) inițiind norme comune pentru certificarea militară și o politică comună privind 

securitatea achizițiilor; 
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(h) consolidând, la nivelul Comisiei, normele pieței interne în conformitate cu 

Directiva din 2009 privind achizițiile în domeniul apărării în ceea ce privește 

proiectele naționale de achiziții în domeniul apărării; 

21. salută intenția Comisiei de a propune un program specific de cercetare în domeniul 

apărării, cu un buget propriu și reguli proprii, în contextul următorului CFM; subliniază 

că statele membre ar trebui să pună la dispoziție resurse suplimentare pentru programul 

respectiv, fără a interfera cu actualele programe-cadru de finanțare a cercetării, a 

dezvoltării tehnologice și a inovării, așa cum s-a solicitat în rezoluția Parlamentului din 

5 iulie 2017; reiterează solicitările adresate anterior Comisiei de a asigura participarea 

Uniunii la programe de cercetare și dezvoltare în domeniul apărării derulate de statele 

membre, sau împreună cu industria, unde este cazul, astfel cum se menționează la 

articolele 185 și 187 din TFUE; 

22.  salută propunerea Comisiei privind instituirea unui EDIDP; subliniază că acțiunile 

Uniunii de sprijinire, de coordonare sau de completare a acțiunilor statelor membre în 

domeniul apărării ar trebui să aibă obiectivul de a contribui la definirea treptată a unei 

politici de apărare comune, astfel cum se menționează, printre altele, la articolul 2 

alineatul (4) din TFUE și, prin urmare, de a acoperi dezvoltarea, standardizarea, 

certificarea și întreținerea în comun, ceea ce ar conduce la programe de cooperare și la 

niveluri sporite de interoperabilitate; invită Comisia să promoveze, la o scară cât mai 

largă, noul EDIDP și, în mod deosebit, să încurajeze întreprinderile mici și mijlocii să 

participe la proiectele comune, transfrontaliere;  

23. consideră că exporturile statelor membre de arme, muniții și bunuri și servicii de 

apărare reprezintă o parte integrantă a politicii externe, de securitate și de apărare a UE; 

24. îndeamnă Consiliul să ia măsuri concrete în direcția armonizării și standardizării 

forțelor armate europene, în conformitate cu articolul 42 alineatul (2) din TUE, pentru a 

facilita cooperarea personalului din cadrul forțelor armate sub umbrela unei noi UEA, 

ca o etapă în instituirea progresivă a unei politici comune de apărare a UE; 

25. subliniază faptul că utilizarea tuturor posibilităților prevăzute în tratat ar îmbunătăți 

competitivitatea și funcționarea industriei apărării pe piața unică, impulsionând și mai 

mult cooperarea în materie de apărare prin stimulente pozitive, vizând proiecte pe care 

statele membre nu le pot derula, reducând suprapunerile inutile și promovând o utilizare 

mai eficientă a banilor publici; consideră că rezultatele acestor programe de cooperare 

strategică au un mare potențial de a fi tehnologii cu utilizare duală și, prin urmare, oferă 

valoare adăugată suplimentară statelor membre; evidențiază importanța dezvoltării 

capabilităților europene și a unei piețe integrate a apărării; 

26. îndeamnă să se adopte orientări clare și cu caracter obligatoriu, care să ofere un cadru 

bine definit pentru activarea și punerea în aplicare pe viitor a articolului 42 alineatul (7) 

din TUE; 

27. invită Comisia, Consiliul și VP/ÎR să participe alături de Parlamentul European la un 

dialog interinstituțional privind definirea treptată a unei politici de apărare comune; 

subliniază faptul că, în cadrul următorului CFM, ar trebui stabilit un veritabil buget 

pentru apărare al UE pentru toate aspectele interne ale PSAC și că ar trebui să fie 

elaborată o doctrină pentru punerea sa în aplicare în cadrul Tratatului de la Lisabona; 

subliniază necesitatea revizuirii mecanismului Athena, pentru extinderea gamei de 
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operațiuni considerate un cost comun și pentru a stimula participarea la misiunile și 

operațiunile în cadrul PSAC; 

28. subliniază faptul că acest nou buget pentru apărare va trebui finanțat din resurse noi în 

cadrul viitorului CFM; 

29. consideră că procesul decizional în aspecte legate de PSAC ar putea fi mai democratic 

și transparent; propune, prin urmare, să transforme Subcomisia sa pentru securitate și 

apărare (SEDE) într-o comisie parlamentară de sine stătătoare, care să îi permită să i se 

confere competențe sporite în materie de control al PSAC și responsabilitate în ceea ce 

privește PSAC și să joace un rol important în punerea în aplicare a acesteia, în special 

prin controlul actelor juridice legate de securitate și apărare; 

30. regretă lipsa de cooperare și de partajare a informațiilor între serviciile de securitate și 

de informații din Europa; consideră că o cooperare sporită între serviciile de informații 

ar putea contribui la combaterea terorismului; solicită, în acest sens, instituirea unui 

veritabil sistem european de informații; 

Cooperarea structurată permanentă 

31.  salută Notificarea privind cooperarea structurată permanentă (PESCO) și activarea sa 

prevăzută, care se bazează pe disponibilitatea exprimată de statele membre de a-și 

asuma angajamente cu caracter obligatoriu în cadrul PSAC, punând astfel în aplicare o 

cooperare ambițioasă și incluzivă și solicită instituirea rapidă a acesteia de către 

Consiliu; subliniază faptul că incluziunea dorită în ceea ce privește participarea nu 

trebuie să compromită nici angajamentul deplin față de PSAC și nici un nivel ridicat de 

ambiție în rândul statelor membre participante; indică necesitatea stabilirii unor criterii 

clare de participare, lăsând deschisă posibilitatea ca și alte state membre să adere într-o 

fază ulterioară; consideră că activitățile din cadrul PESCO ar trebui să fie întotdeauna 

pe deplin aliniate la PSAC; 

32. subliniază că PESCO ar trebui să se dezvolte în cadrul Uniunii și să beneficieze de 

sprijinul efectiv al Uniunii, cu respectarea deplină a competențelor statelor membre în 

domeniul apărării; își reînnoiește apelul privind o finanțare corespunzătoare a PESCO, 

care urmează să fie acordată din bugetul Uniunii; consideră că participarea la toate 

agențiile și organismele Uniunii care intră sub incidența PSAC, inclusiv Colegiul 

European de Securitate și Apărare (CESA), ar trebui să constituie o cerință în cadrul 

PESCO; își reînnoiește apelul privind clasificarea sistemului grupurilor tactice de luptă 

al UE drept un cost comun în cadrul mecanismului Athena revizuit; 

33. subliniază că trebuie simplificate procedurile administrative care încetinesc în mod 

inutil generarea de forțe pentru misiunile PSAC și circulația transfrontalieră a forțelor 

de răspuns rapid în interiorul UE; solicită statelor membre să instituie un sistem la 

nivelul UE pentru coordonarea circulației rapide a personalului, echipamentelor și 

materialelor forțelor de apărare, în scopurile PSAC, atunci când se invocă clauza de 

solidaritate și când toate statele membre au obligația de a furniza ajutor și asistență prin 

toate mijloacele posibile, în conformitate cu articolul 51 din Carta ONU; salută, în 

această privință, comunicarea comună privind îmbunătățirea mobilității militare; invită 

Comisia să prezinte Parlamentului și statelor membre un plan de acțiune substanțial 

până în martie 2018, care să fie pe deplin coerent cu eforturile în curs din cadrul 

NATO; 
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34. solicită înființarea unui comandament strategic civil-militar al UE cu drepturi depline în 

cadrul PESCO, care să fie compus din Capacitatea militară de planificare și conducere 

(MPCC), Capacitatea civilă de planificare și conducere (CPCC) și Direcția de 

planificare și de gestionare a crizelor (CMPD) pentru punerea la dispoziție a unei 

platforme pentru sprijin operațional integrat pe parcursul întregului ciclu de planificare, 

de la conceptul politic inițial la planuri detaliate; 

35. încurajează statele membre participante la PESCO să instituie o forță integrată 

europeană permanentă, compusă din divizii ale armatelor naționale ale acestora și să o 

pună la dispoziția Uniunii pentru punerea în aplicare a PSAC, astfel cum este prevăzut 

la articolul 42 alineatul (3) din TUE; 

36. consideră că o politică comună în domeniul apărării cibernetice ar trebui să fie unul 

dintre primii piloni a Uniunii Europene a Apărării; încurajează VP/ÎR să elaboreze 

propuneri pentru instituirea unei unități de apărare cibernetică a UE în cadrul PESCO; 

Direcția Generală Apărare 

37. solicită evaluarea, în strânsă coordonare cu VP/ÎR, a oportunității de creare în cadrul 

Comisiei a unei Direcții Generale pentru apărare (DG Apărare), care să impulsioneze 

acțiunile Uniunii ce au menirea să sprijine, să coordoneze sau să completeze acțiunile 

statelor membre care au ca scop definirea progresivă a unei politici de apărare comune, 

așa cum prevede articolul 2 din TFUE; 

38.  consideră că DG Apărare propusă ar trebui să aibă responsabilitatea de a asigura 

frontierele deschise pentru libera circulație a trupelor și a echipamentelor, ca o condiție 

prealabilă necesară pentru a asigura gradul de autonomie strategică, interoperabilitatea, 

securitatea aprovizionării, standardizarea și certificarea militară necesare pentru: 

contribuțiile UE la programele din cadrul PSAC și PESCO; cercetările în domeniul 

apărării finanțate de UE; autonomia strategică a Uniunii; competitivitatea industriei 

europene a apărării, inclusiv IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare medie care 

formează lanțul european de aprovizionare pentru apărare; și măsurile 

interinstituționale în domeniul apărării, inclusiv Cartea albă a UE pentru securitate și 

apărare; subliniază faptul că DG Apărare propusă ar trebui să contribuie la o mai bună 

coordonare a misiunilor între diferiți actori, pentru o coerență și consecvență mai mare 

a politicilor;  

39.  subliniază faptul că DG Apărare propusă ar trebui să conlucreze cu Agenția Europeană 

de Apărare (AEA); consideră că AEA ar trebui să fie agenția de punere în aplicare 

pentru acțiunile Uniunii în cadrul politicii europene în materie de capabilități și de 

armament, acolo unde acest lucru este prevăzut de Tratatul de la Lisabona; își reiterează 

solicitarea adresată Consiliului de a se asigura că cheltuielile administrative și de 

funcționare ale AEA sunt finanțate de la bugetul Uniunii; constată că noile roluri și 

responsabilități ale AEA ar trebui să fie urmate de o creștere a bugetului său, subliniind 

în același timp că eventuala înființare a unei DG Apărare și reînnoirea eforturilor de a 

face PSAC mai eficace nu ar trebui să conducă la resurse deturnate către dezvoltarea de 

structuri birocratice și la duplicarea structurilor; 

Analizele anuale coordonate și strategice în domeniul apărării 

40. salută revizuirea strategică a Planului UE de dezvoltare a capabilităților (CDP), care 
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urmează să fie finalizat în primăvara anului 2018; subliniază faptul că CDP va permite 

încurajarea colaborării între statele membre în ceea ce privește completarea lacunelor în 

materie de capabilități, în contextul AEA; 

41. salută înființarea unui proces anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD); 

consideră că CARD ar trebui să contribuie la standardizarea și armonizarea investițiilor 

și a capabilităților forțelor armate naționale într-o manieră eficace, asigurând autonomia 

și coerența strategică și operațională a Uniunii și permițând statelor membre să 

investească împreună mai eficient în domeniul apărării; salută propunerea de a lansa o 

funcționare de probă în 2017; 

42. încurajează statele membre să exploreze posibilitatea achiziționării în comun a 

resurselor de apărare; 

43. subliniază că CARD ar trebui să aibă la bază Cartea albă a UE pentru securitate și 

apărare și CDP și ar trebui să abordeze întregul spectru de capabilități în domeniul 

PSAC, în special cele din statele membre care participă în cadrul PESCO; consideră că 

CARD ar trebui să ofere o serie de propuneri concrete pentru a umple lacunele și să 

identifice cazurile în care acțiunea Uniunii ar fi adecvată, pentru a fi luate în 

considerare în planificarea bugetului UE pentru anul următor; subliniază necesitatea ca 

Comisia și AEA să conlucreze la elaborarea programelor de lucru anuale în 

conformitate cu capacitatea și posibilitățile de cercetare din propusul FEA; arată că 

AEA ar trebui să joace un rol distinct nu numai în conceperea programului, ci și în 

gestionarea proiectelor finanțate din fereastra pentru capabilități; 

44. subliniază necesitatea unei coordonări strânse a tuturor activităților legate de PSAC, în 

special CARD, PESCO și FEA; 

45. consideră că Comisia ar trebui să preia rezultatele CARD și să inițieze un acord 

interinstituțional care să stabilească domeniul de aplicare și finanțarea acțiunilor 

ulterioare ale Uniunii; consideră că, pe baza acordului interinstituțional, Consiliul și 

Comisia ar trebui să adopte deciziile necesare în limitele competențelor care le revin și 

să autorizeze aceste acțiuni; solicită ca cooperarea interparlamentară în materie de 

apărare să reexamineze în mod regulat CARD, pentru dezvoltarea ulterioară a 

capabilităților de apărare; 

Misiuni și operațiuni din cadrul PSAC 

46.  mulțumește celor peste șase mii de femei și bărbați care au furnizat servicii bune și 

loiale în cadrul misiunilor civile și militare ale Uniunii pe trei continente; apreciază 

aceste misiuni în calitate de contribuție comună a Europei la pace și stabilitate în lume; 

regretă însă faptul că eficiența acestor misiuni poate fi totuși subminată de deficiențe 

structurale, contribuții neuniforme din partea statelor membre și inadecvarea față de 

mediul de funcționare și regretă în special limitările în ceea ce privește mandatul 

misiunilor PSAC; subliniază, în acest context, nevoia de eficacitate reală, care poate fi 

realizată numai prin furnizarea de echipamente militare adecvate și îndeamnă Consiliul 

și VP/ÎR să utilizeze posibilitățile prevăzute la articolul 41.2 din TUE în acest scop; 

salută creșterea cheltuielilor pentru apărare ale statelor membre în sprijinul membrilor 

serviciilor noastre; consideră că această tendință trebuie susținută, consolidată și 

coordonată la nivelul UE; încurajează elaborarea unor măsuri efective cu scopul de a 

evalua cunoștințele și experiențele acumulate de personal în cadrul misiunilor PSAC, 
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integrându-le în conceperea viitoarelor misiuni PSAC; 

47. salută prezentarea primului raport anual privind PSAC de către VP/ÎR; consideră, cu 

toate acestea, că acest raport nu ar trebui să fie exclusiv de natură cantitativă, descriind 

realizările cu date statistice și informații detaliate, ci și să se axeze, în viitor, pe 

evaluarea impactului politic al activităților PSAC în ceea ce privește îmbunătățirea 

securității cetățenilor noștri; 

48. solicită VP/ÎR, Comisiei și statelor membre să orienteze mai mult misiunile și 

operațiunile PSAC către prioritățile Strategiei globale a UE, precum și către realitățile 

locale și regionale; 

49. crede în necesitatea de a contribui în continuare la operațiunile de gestionare și 

prevenire a crizelor și, în special, de a furniza asistență pentru reconstrucția și 

stabilizarea Irakului; salută decizia recentă a Consiliului de a lansa o nouă misiune 

civilă în cadrul PSAC de sprijinire a reformei sectorului securității în Irak și se așteaptă 

ca UE să devină lider internațional în acest domeniu, inclusiv în ceea ce privește 

combaterea terorismului și reconstrucția civilă; solicită UE ca, de data aceasta, să se 

asigure că va fi o mai bună coordonare între statele membre participante și actorii 

regionali și locali; 

50. salută activitățile EUNAVFOR Med și solicită VP/ÎR și statelor membre să mărească 

sprijinul acordat actorilor locali în domeniul securității de pe țărmul sudic al Mării 

Mediterane; 

51. speră că VP/ÎR și Consiliul vor relansa EUBAM Libia cu ocazia reînnoirii mandatului, 

pentru a putea ajunge la actorii locali în domeniul securității prezenți la frontierele de 

sud ale Libiei; solicită VP/ÎR și statelor membre să prezinte idei noi privind abordarea 

problemelor de securitate din zona Sahel, corelând-o cu EUBAM Libia în cadrul 

abordării sale cuprinzătoare și integrate și sprijinind inițiativa franco-germană; salută 

decizia Consiliului din 4 august 2017 privind o acțiune a Uniunii Europene de 

stabilizare pentru Mali în regiunile Mopti și Segou; în acest sens, solicită VP/ÎR să 

informeze Parlamentul cu privire la modul în care această măsură interacționează cu 

misiunile și operațiunile PSAC în regiune; 

52. salută succesul înregistrat de operațiunea EUFOR ALTHEA în Bosnia și Herțegovina 

în atingerea rezultatului militar dorit; este, cu toate acestea, preocupat de faptul că nu a 

fost obținut și rezultatul politic dorit; 

53.  salută înființarea recentă a unui nucleu de comandament operațional permanent al UE, 

Capacitatea militară de planificare și conducere (MPCC), așa cum a solicitat 

Parlamentul în rezoluția sa din 12 septembrie 2013, aceasta fiind o condiție prealabilă 

pentru planificarea, comanda și controlul operațiunilor comune în condiții de 

eficacitate; invită statele membre să îi furnizeze acestuia personal corespunzător astfel 

încât să poată funcționa pe deplin, precum și să îi încredințeze sarcina de a planifica și a 

comanda operațiuni militare executive în cadrul PSAC, precum EUFOR ALTHEA; 

54. consideră că, drept consecință a faptului că Regatul Unit a anunțat retragerea din 

Uniune, trebuie să fie revizuită opțiunea privind comandamentul EU NAVFOR 

Somalia (operațiunea Atalanta); subliniază succesul operațiunii, datorită căreia, 

începând din 2014, nicio navă nu a mai fost capturată de pirați; salută extinderea 
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operațiunii până în 2018; 

55. ia act de faptul că numai 75 % din posturile din cadrul misiunilor civile ale PSAC sunt 

ocupate; regretă, în acest sens, faptul că reglementările privind personalul UE, care ar 

asigura condiții mai bune și protecție personalului din misiuni, nu se aplică personalului 

angajat în cadrul misiunilor, chiar dacă acestea sunt finanțate din bugetul Uniunii; este 

convins că acest lucru împiedică eficacitatea misiunilor; îndeamnă statele membre să se 

asigure că toate posturile vacante sunt ocupate rapid în cadrul tuturor misiunilor; 

56. salută adoptarea politicii UE privind formarea pentru PSAC și rolul important al 

Colegiului European de Securitate și Apărare (CESA), ca principala instituție de 

formare integrată în structurile PSAC; solicită statelor membre să furnizeze resurse 

financiare, umane și de infrastructură adecvate pentru CESA; 

57. regretă faptul că statele membre nu reușesc desfășurarea rapidă a personalului necesar 

pentru etapele de pregătire și de stabilire a misiunilor PSAC civile; salută, în acest 

context, propunerea elaborată în comun de către SEAE și serviciile Comisiei pentru o 

abordare pe mai multe niveluri pentru a accelera desfășurarea misiunilor civile PSAC; 

58. încurajează continuarea eforturilor pentru accelerarea acordării de fonduri pentru 

misiunile civile și civil-militare și pentru simplificarea procedurilor decizionale și a 

implementării; în acest context, este de părere că Comisia ar trebui să introducă, prin 

acte delegate în conformitate cu articolul 210 din Regulamentul financiar, norme 

specifice în materie de achiziții la măsurile de gestionare a crizelor conform PSAC, 

pentru a facilita derularea rapidă și flexibilă a operațiunilor; 

59. salută instituirea platformei de sprijinire a misiunilor (MSP) în 2016; regretă faptul că 

MSP are o dimensiune și un obiect de aplicare limitate și își reiterează apelul pentru 

progrese suplimentare către un centru de servicii partajate, care ar conduce la câștiguri 

suplimentare în materie de eficiență, oferind un punct de coordonare central pentru 

toate serviciile de sprijinire a misiunilor; 

60. îndeamnă SEAE și Consiliul să își intensifice eforturile în curs pentru a îmbunătăți 

securitatea cibernetică, în special pentru misiunile PSAC, inter alia prin luarea de 

măsuri la nivelul UE și al statelor membre pentru a atenua amenințările la adresa 

PSAC, de exemplu construind reziliența prin educație, formare și exerciții și prin 

raționalizarea peisajului educației și formării în domeniul apărării cibernetice la nivelul 

UE; 

61. consideră că UE și statele sale membre se confruntă cu o amenințare fără precedent sub 

forma unor atacuri cibernetice sprijinite la nivel de stat, precum și a infracțiunilor și a 

terorismului cibernetic; consideră că, dată fiind natura atacurilor cibernetice, această 

amenințare necesită un răspuns la nivelul UE; încurajează statele membre să ofere 

asistență reciprocă în cazul unui atac cibernetic împotriva unui alt stat membru; 

62. invită statele membre să aplice repartizarea integrală a sarcinilor pentru misiunile 

militare din cadrul PSAC prin extinderea progresivă a finanțării comune spre finanțarea 

comună completă, care ar trebui să permită și să încurajeze mai multe state membre să 

contribuie cu capabilitățile și forțele lor sau doar cu fonduri; subliniază importanța 

revizuirii mecanismului Athena în acest sens și a acoperirii tuturor costurilor asociate 

finanțării operațiunilor militare în cadrul PSAC; 
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63. îndeamnă Consiliul să acționeze în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din TUE și 

să adopte fără întârziere decizia de înființare a unui fond de lansare pentru finanțarea 

urgentă a fazelor inițiale ale operațiunilor militare pentru misiunile menționate la 

articolul 42 alineatul (1) și articolul 43 din TUE; îndeamnă Consiliul să soluționeze 

problemele existente în ceea ce privește finanțarea misiunilor hibride; solicită o 

flexibilitate mai mare a normelor financiare ale UE pentru a sprijini capacitatea acesteia 

de a răspunde crizelor și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor existente în Tratatul 

de la Lisabona; 

Cooperarea UE-NATO 

64. consideră că, în contextul actual, parteneriatul strategic dintre UE și NATO este 

fundamental pentru abordarea provocărilor în materie de securitate cu care se confruntă 

Uniunea și vecinătatea ei; consideră că Declarația comună UE-NATO și acțiunile 

ulterioare de punere în aplicare au potențialul de a aduce cooperarea și 

complementaritatea la un nivel superior și de a marca o fază nouă și esențială a 

parteneriatului strategic; salută setul comun de 42 de propuneri din care 10 sunt menite 

să consolideze reziliența la amenințările hibride, și au ca scop consolidarea cooperării și 

coordonării dintre cele două organizații; observă că această activitate va avea loc în 

spiritul deschiderii și transparenței depline și cu respectarea deplină a autonomiei 

decizionale și a procedurilor ambelor organizații, și se va baza pe principiul incluziunii 

și al reciprocității și nu va aduce atingere naturii specifice a politicii de securitate și 

apărare a niciunui stat membru; salută faptul că a fost începută colaborarea în ceea ce 

privește combaterea amenințărilor cibernetice, dezvoltarea comunicațiilor strategice și 

coordonarea activităților maritime precum și a exercițiilor comune și remarcă excelenta 

cooperare și complementaritate dintre operațiunea Sophia a UE și operațiunea Sea 

Guardian a NATO; salută, de asemenea, publicarea, în iunie 2017, a primului raport de 

implementare în comun elaborat de către cele două organizații și progresele înregistrate 

în punerea în aplicare a setului comun de propuneri, și solicită continuarea progreselor; 

subliniază angajamentul ferm al UE față de comunitatea transatlantică de valori și 

interese comune; 

65. remarcă faptul că o UE mai puternică și o NATO mai puternică se consolidează 

reciproc; consideră că statele membre trebuie să își intensifice eforturile pentru a 

acționa în cadrul UEA și ca furnizoare autonome de securitate regională, și în mod 

complementar în cadrul NATO, după caz; observă că, după cum se prevede în SGUE, 

UE trebuie să contribuie la: (a) răspunsul la conflictele și crizele externe; (b) 

construirea capabilităților partenerilor; și (c) protejarea Uniunii și a cetățenilor săi; 

salută seria de inițiative adoptate pentru a pune în aplicare SGUE în domeniul 

securității și al apărării, pentru a dezvolta relații mai puternice între UE și NATO și a le 

permite statelor membre ale UE să se implice în activități de cercetare pentru apărare și 

să dezvolte împreună capabilități de apărare; este de părere că securitatea și protecția 

Europei vor depinde din ce în ce mai mult de cele două organizații acționând în limitele 

mandatelor lor; solicită depunerea de eforturi pentru îmbunătățirea cooperării în ceea ce 

privește contracararea amenințărilor hibride, inclusiv prin intermediul Centrului 

European de Excelență pentru Contracararea Amenințărilor Hibride și în ceea ce 

privește schimbul de informații publice și secrete; 

66. subliniază importanța cooperării și integrării în domeniul securității cibernetice nu 

numai între statele membre ale UE, partenerii-cheie și NATO, ci și între diferiți actori 

de la nivelul societății; 
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Parteneriatele în cadrul PSAC 

67. subliniază faptul că parteneriatele și cooperarea cu țări ce împărtășesc valorile UE 

contribuie la eficacitatea și impactul PSAC; salută, în acest context, contribuțiile 

realizate de Albania, Australia, Canada, Chile, Columbia, Georgia, fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei, Moldova, Muntenegru, Noua Zeelandă, Norvegia, Serbia, 

Elveția, Turcia, Ucraina și Statele Unite; 

68. salută semnarea Acordului de achiziții și furnizare reciprocă de servicii (ACSA) dintre 

UE și Statele Unite, la 7 decembrie 2016; solicită VP/ÎR să informeze Parlamentul cu 

privire la modul în care acest acord a îmbunătățit condițiile și protecția pentru 

personalul misiunilor PSAC; 

69. invită VP/ÎR și statele membre să desemneze atașați militari ai UE în cadrul delegațiilor 

UE, care să contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor strategice ale Uniunii; 

70. salută propunerea Comisiei de a revizui Instrumentul care contribuie la stabilitate și 

pace (IcSP), în scopul sprijinirii acțiunilor întreprinse în cadrul inițiativei privind 

consolidarea capacităților ca sprijin pentru securitate și dezvoltare (CBSD), care vor 

permite UE să finanțeze consolidarea capacităților și a rezilienței și vor contribui la 

consolidarea capabilităților țărilor partenere; încurajează SEAE și Comisia să pună în 

aplicare, fără întârziere, inițiativa CBSD pentru a îmbunătăți eficiența și sustenabilitatea 

misiunilor PSAC și a asigura o mai mare flexibilitate și o abordare integrată la nivelul 

Uniunii Europene, care să profite de sinergiile civilo-militare; 

° 

° ° 

71. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului European, 

Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru 

afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al ONU, Secretarului General al 

NATO, agențiilor UE în domeniul spațiului, al securității și al apărării, precum și guvernelor și 

parlamentelor naționale ale statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0494 

Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și 

politica Uniunii Europene în această privință  

Rezoluţia Parlamentului European din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual 

pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în 

această privință (2017/2122(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate și 

instrumente ale ONU în domeniul drepturilor omului, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, 

– având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 197935, 

– având în vedere recomandările generale din CEDAW nr. 12, 19 și 35 cu privire la 

violența împotriva femeilor, nr. 26 cu privire la lucrătoarele migrante și nr. 32 cu 

privire la dimensiunile de gen legate de statutul de refugiat, azilul, naționalitatea și 

apatridia femeilor, 

– având în vedere Rezoluția nr. 69/167 din 18 decembrie 201436 a Adunării Generale a 

ONU privind protecția și promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

ale tuturor migranților, indiferent de statutul lor în ceea ce privește migrația, 

– având în vedere Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor 

lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora din 18 decembrie 199037, 

– având în vedere Rezoluțiile nr. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 și 2242 ale 

Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, 

– având în vedere Convenția din 1951 și Protocolul din 1967 privind statutul 

                                                           
35  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf 
36  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167 
37  https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf 

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167
https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf
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refugiaților38 și convențiile OIM nr. 43 și nr. 97, 

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului39, 

– având în vedere Declarația de la New York pentru refugiați și migranți, adoptată de 

Adunarea Generală a ONU la 19 septembrie 201640, 

– având în vedere cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă, care urmăresc să asigure pacea și prosperitatea 

popoarelor și a planetei41, 

– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) din 12 

aprilie 2011, semnată de UE la 13 iunie 201742, 

– având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, adoptate în 

1976 și revizuite în 201143, 

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere articolele 2, 3, 8, 21 și 23 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), 

– având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului 

și democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 201244, 

– având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația 2015-2019, 

adoptat de Consiliu la 20 iulie 201545, 

– având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate intitulat „Planul 

de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019): evaluare la 

jumătatea perioadei, iunie 2017” (SWD(2017)0254), 

– având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei și al Înaltului 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate intitulat 

„Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin 

intermediul relațiilor externe ale UE, 2016-2020”, adoptat în 2015 (SWD(2015)0182), 

                                                           
38  http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 
39  http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
40  http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/ 

docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf 
41  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
42  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e 
43  http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm 
44  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/ 

foraff/131181.pdf 
45  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/ro/pdf 

http://www.unhcr.org/3b66c2aa10
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e
http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/ro/pdf
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– având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene prezentată de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, la 28 iunie 

201646, precum și primul raport referitor la punerea sa în aplicare, intitulat „De la o 

viziune comună la acțiune comună: punerea în aplicare a Strategiei globale a UE”, 

publicat în 201747, 

– având în vedere Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind 

Curtea Penală Internațională și de abrogare a Poziției comune 2003/444/PESC48, 

– având în vedere Agenda europeană privind migrația din 13 mai 2015 

(COM(2015)0240) și Comunicarea Comisiei din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui 

nou cadru de parteneriat cu țările terțe bazat pe Agenda europeană privind migrația 

(COM(2016)0385), 

– având în vedere orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului, 

adoptate în 2007 și revizuite în 201749, 

– având în vedere Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor 

statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 

intitulată „Un nou consens european privind dezvoltarea: Lumea noastră, demnitatea 

noastră, viitorul nostru”50, adoptată de Consiliu, Parlament și Comisie la 7 iunie 2017, 

– având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de 

exprimare online și offline, adoptate în 201451, 

– având în vedere protecția libertății de exprimare, atât offline, cât și online, consfințită la 

articolul 19 din Declarația universală a drepturilor omului, articolul 19 din Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice, articolul 10 din Convenția 

europeană a drepturilor omului și articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, 

– având în vedere Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie sau 

de convingere, adoptate în 201352, 

– având în vedere protecția internațională a libertății de religie sau de convingere 

consfințită la articolul 18 din Declarația universală a drepturilor omului, articolul 18 din 

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Declarația ONU din 1981 

privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie 

sau convingere, articolul 9 din Convenția europeană a drepturilor omului și articolul 10 

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

                                                           
46  http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files 

/eugs_review_web_0.pdf 
47  http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf 
48  JO L 76, 22.3.2011, p. 56. 
49  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf 
50  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-

final-20170626_en.pdf 
51  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ 

eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf 
52  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf 

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
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– având în vedere concluziile Consiliului privind intoleranța, discriminarea și violența pe 

motive de religie sau convingeri, adoptate la 21 februarie 201153, 

– având în vedere Orientările UE privind pedeapsa cu moartea, adoptate în 201354, 

– având în vedere Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și 

alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, adoptate în 2001 și 

revizuite în 201255, 

– având în vedere Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului 

de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor 

Unite împotriva criminalității transnaționale organizate56 și Convenția Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane; 

– având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea respectării tuturor 

drepturilor omului în cazul persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și 

intersexuale (LGBTI), adoptate în 201357, 

– având în vedere Orientările UE cu privire la dialogurile pe tema drepturilor omului cu 

țările terțe, adoptate în 2001 și revizuite în 200958, 

– având în vedere Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional 

umanitar, adoptate în 2005 și revizuite în 200959, 

– având în vedere Liniile directoare ale UE privind violența împotriva femeilor și 

combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor, adoptate în 200860, 

– având în vedere Orientările UE privind copiii și conflictele armate, adoptate în 2003 și 

revizuite în 200861, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul 

lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și 

tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone 

cu risc ridicat62, 

– având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului, adoptate în 

2005 și revizuite în 200863, 

                                                           
53  http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf 
54  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf 
55  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf 
56  https://www.osce.org/odihr/19223?download=true 
57  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf 
58  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/ 

eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf 
59  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf 
60  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf 
61  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf 
62  JO L 130, 19.5.2017, p. 1. 
63  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf 

http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf
https://www.osce.org/odihr/19223?download=true
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
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– având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume 

în 201564, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la exportul de arme: 

punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC65, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual pe 

2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în 

această privință66 și rezoluțiile anterioare pe această temă, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 referitoare la drepturile omului și 

migrația în țările terțe67, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 referitoare la răspunderea 

întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țările terțe68, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la combaterea traficului de 

ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE69, 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la prioritățile UE pentru 

sesiunile din 2016 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului70, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la situația umanitară din 

Yemen71, care invită VP/ÎR să lanseze o inițiativă pentru a impune Arabiei Saudite un 

embargo al UE asupra armelor, 

– având în vedere rezoluțiile adoptate în procedura de urgență privind cazurile de 

încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, 

– având în vedere faptul că Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost atribuit în 

2016 Nadiei Murad și Lamiyei Aji Bashar, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la discriminarea pe 

criterii de castă72, raportul Raportorului special pentru probleme privind minoritățile din 

28 ianuarie 2016 privind minoritățile și discriminarea pe criterii de castă și sisteme 

analoage de statut moștenit73, precum și instrumentul ONU de orientare privind 

discriminarea fondată pe criterii de descendență, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la sprijinul acordat CPI 

                                                           
64  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/ro/pdf 
65  Texte adoptate, P8_TA(2017)0344. 
66  Texte adoptate, P8_TA(2016)0502. 
67  Texte adoptate, P8_TA(2016)0404. 
68  Texte adoptate, P8_TA(2016)0405. 
69  Texte adoptate, P8_TA(2016)0300. 
70  Texte adoptate, P8_TA(2016)0020. 
71  Texte adoptate, P8_TA(2016)0066. 
72  JO C 181, 19.5.2016, p. 69. 
73  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents 

/A_HRC_31_56_en.doc 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/ro/pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc
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de către UE: confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților74, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0365/2017), 

A. întrucât, în temeiul articolului 21 din TUE, UE se angajează la o politică externă și de 

securitate comună (PESC) orientată de principiile care au inspirat crearea Uniunii și pe 

care aceasta urmărește să le promoveze la nivel mondial: principiul democrației, al 

statului de drept, al universalității și indivizibilității drepturilor omului și libertăților 

fundamentale, respectarea demnității umane, principiul egalității și solidarității și 

respectarea Cartei ONU, a Cartei drepturilor fundamentale a UE și a dreptului 

internațional; întrucât Uniunea urmează să adere la Convenția europeană a drepturilor 

omului; 

B. întrucât, în prezent, la nivel mondial, încălcările drepturilor omului și libertăților 

fundamentale, inclusiv crimele împotriva umanității, crimele de război și genocidele, 

necesită eforturi susținute din partea întregii comunități internaționale; 

C. întrucât respectarea, promovarea, indivizibilitatea și protejarea universalității 

drepturilor omului sunt principii fundamentale ale PESC; întrucât, în rolul său de 

control asupra PESC, Parlamentul are dreptul de a fi informat și consultat cu privire la 

aspectele principalele și la opțiunile fundamentale (articolul 36 din TUE); 

D. întrucât Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii, adoptată de 

Consiliu în iunie 2016, afirmă că drepturile omului trebuie să fie integrate în mod 

sistematic în toate sectoarele de politică și în toate instituțiile, inclusiv în comerțul 

internațional și politica comercială; 

E. întrucât o mai mare coerență între politicile interne și externe ale UE, dar și între 

politicile externe în sine, reprezintă o condiție indispensabilă pentru succesul și 

eficiența politicii UE în domeniul drepturilor omului; întrucât o mai bună coerență ar 

trebui să-i permită UE să reacționeze mai rapid în etapele timpurii ale încălcărilor 

drepturilor omului și, în unele cazuri, să anticipeze și să prevină săvârșirea acestora, 

inclusiv în domeniul comerțului internațional și al politicii comerciale; 

F. întrucât angajamentul UE în favoarea unui multilateralism eficient, cu ONU ca pilon 

central, este parte integrantă a politicii externe a Uniunii și se întemeiază pe 

convingerea că un sistem multilateral fondat pe valori și norme universale este cel mai 

potrivit pentru soluționarea crizelor, provocărilor și amenințărilor globale, 

G. întrucât articolul 207 din TFUE prevede că politica comercială a Uniunii se întemeiază 

pe principiile și obiectivele acțiunii externe a Uniunii; întrucât comerțul și drepturile 

omului se influențează reciproc în țările terțe, iar în contextul unui regim de răspundere 

a întreprinderilor, astfel cum se discută în prezent în cadrul ONU, și al lanțurilor 

valorice globale, comunitatea de afaceri are un rol important în oferirea unor stimulente 

pozitive pentru promovarea drepturilor omului, a democrației și a responsabilității 

întreprinderilor; întrucât buna guvernanță și autoritățile publice care acționează în 
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interes general joacă un rol important în comportamentul întreprinderilor; întrucât UE 

participă la eforturile de elaborare a unui tratat cu caracter obligatoriu privind afacerile 

și drepturile omului; 

H. întrucât protecția drepturilor omului în cazul celor mai vulnerabile grupuri, cum ar fi 

minoritățile etnice, lingvistice și religioase, persoanele cu dizabilități, comunitatea 

LGBTI, femeile, copiii, solicitanții de azil și migranții, merită o atenție deosebită; 

I. întrucât femeile și copiii se confruntă cu amenințări, discriminare și violență, în special 

în zonele de război și în cadrul regimurilor autoritare; întrucât egalitatea de gen 

încorporează valorile europene fundamentale și este consacrată în cadrul juridic și 

politic al UE; întrucât violența împotriva femeilor și fetelor și discriminarea acestora au 

crescut în ultimii ani; 

J. întrucât statele au responsabilitatea finală de a proteja toate drepturile omului prin 

adoptarea și punerea în aplicare a tratatelor și a convențiilor internaționale privind 

drepturile omului, prin monitorizarea încălcărilor drepturilor omului și prin asigurarea 

unor căi de atac eficiente pentru victime; 

K. întrucât din ce în ce mai multe încălcări ale drepturilor omului care constituie crime de 

război și crime împotriva umanității, inclusiv genocid, sunt săvârșite de actori statali și 

nestatali; 

L. întrucât libertatea de gândire, libertatea de conștiință, libertatea religioasă, inclusiv 

libertatea de a crede sau de a nu crede, de a practica sau de a nu practica o religie 

potrivit propriei alegeri, de a adopta, abandona sau schimba religia, trebuie să fie 

garantate peste tot în lume și menținute în mod necondiționat, în special prin dialoguri 

interreligioase și interculturale; întrucât legile care interzic blasfemia sunt larg 

răspândite, în unele state existând pedepse care variază de la pedeapsa cu închisoarea, 

flagelare sau pedeapsa cu moartea; 

M. întrucât libertatea de opinie și de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere și 

organizarea unor procese electorale periodice, transparente și corecte sunt elemente 

esențiale ale democrației; întrucât în societățile fragile, expuse conflictelor sau 

opresive, alegerile pot declanșa uneori violențe la scară largă; 

N. întrucât asocierea cu țări terțe, în toate forurile bilaterale și multilaterale, de exemplu în 

cursul dialogurilor pe tema drepturilor omului, constituie unul dintre cele mai eficiente 

instrumente pentru rezolvarea problemelor legate de drepturile omului; 

O. întrucât trebuie asigurate resursele adecvate, iar acestea trebuie să fie repartizate cât mai 

eficient, pentru a consolida promovarea drepturilor omului și a democrației în țările 

terțe; 

P. întrucât accesul la apă și la salubritate este un drept fundamental al omului și limitarea 

sa este una dintre cauzele tensiunilor geopolitice din anumite regiuni; 

Q. întrucât siturile de patrimoniu cultural sunt amenințate tot mai mult de vandalism și 

jafuri ilegale, în special în Orientul Mijlociu; 

R. întrucât educația joacă un rol esențial în prevenirea încălcării drepturilor omului și a 

conflictelor și contribuie la creșterea gradului de participare a cetățenilor la procesul 
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decizional în cadrul sistemelor democratice; întrucât instituțiile de învățământ care 

promovează drepturile omului, respectul și diversitatea ar trebui să fie susținute de 

state; întrucât canalele de comunicare, al căror număr a crescut, reprezintă un 

instrument important prin care se pot comunica rapid cazurile de încălcare a drepturilor 

omului și prin care se poate contacta un număr semnificativ de victime sau de 

potențiale victime ale încălcărilor drepturilor omului din țările terțe, oferindu-le 

informații și asistență; întrucât colectarea de date dezagregate cuprinzătoare este 

esențială pentru a proteja drepturile omului, în special pe cele ale grupurilor celor mai 

vulnerabile, ale grupurilor marginalizate și ale grupurilor expuse riscului de 

marginalizare; întrucât utilizarea unor indicatori adecvați constituie, de asemenea, o 

modalitate eficientă de evaluare a progreselor în ceea ce privește îndeplinirea 

obligațiilor ce le revin statelor în temeiul tratatelor internaționale, 

Considerații generale 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la reprimarea democrației, drepturilor 

omului și statului de drept, care continuă să fie amenințate la nivel mondial; reamintește 

că UE s-a angajat să promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și 

a libertăților și valorilor fundamentale, precum și principiile democratice, care trebuie 

consolidate în întreaga lume; 

2. își reiterează convingerea fermă că UE și statele sale membre trebuie să urmărească în 

mod activ principiul integrării drepturilor omului și a democrației, ca principii 

fundamentale care se consolidează reciproc și care stau la baza UE, în toate politicile 

UE, inclusiv în cele care au o dimensiune externă, precum cele din domeniul 

dezvoltării, migrației, securității, combaterii terorismului, extinderii și comerțului; 

subliniază, în acest sens, că este extrem de important să se asigure o mai mare coerență 

între politicile interne și externe ale UE și o mai mare coordonare între politicile 

externe ale statelor membre; subliniază faptul că complexitatea tot mai mare a 

conflictelor din întreaga lume necesită o abordare și o cooperare integrate, unitare și 

ferme la nivel internațional; reamintește că obiectivul UE de a-și spori influența la nivel 

mondial ca actor internațional credibil și legitim depinde în mare măsură de capacitatea 

sa de a urmări respectarea drepturilor omului și a democrației pe plan intern și extern, 

în conformitate cu angajamentele sale consacrate în tratatele fondatoare; 

3. subliniază importanța unei cooperări consolidate între Comisie, Consiliu, Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE), Parlament și delegațiile UE pentru a promova și 

asigura o atitudine unitară și coerentă în favoarea drepturilor omului și a principiilor 

democratice; subliniază, de asemenea, importanța unui angajament ferm pentru 

promovarea acestor valori în forurile multilaterale, inclusiv prin coordonarea la nivelul 

UE în timp util și printr-o abordare activă în timpul negocierilor; încurajează, în acest 

context, UE să inițieze și să cosponsorizeze rezoluții și să intensifice punerea în 

practică a inițiativelor transregionale în toate mecanismele privind drepturile omului ale 

ONU; 

4. salută faptul că în 2016, chestiunile legate de statul de drept, principiile democratice și 

încălcările drepturilor omului au fost dezbătute în mod regulat în perioadele de sesiune 

plenară, abordate în diferite rezoluții parlamentare și discutate în reuniunile comisiilor 

și ale delegațiilor interparlamentare; 

5. subliniază activitatea Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI), care menține relații 
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strânse de colaborare cu SEAE, cu alte instituții ale UE, cu societatea civilă, cu 

instituțiile multilaterale din domeniul drepturilor omului și cu Reprezentantul Special al 

UE (RSUE) pentru drepturile omului; 

6. reamintește că, în 2016, DROI a întocmit trei rapoarte, și anume referitoare la drepturile 

omului și migrația în țările terțe, răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale 

drepturilor omului în țările terțe, precum și lupta împotriva traficului de ființe umane în 

relațiile externe ale UE; invită Comisia să ia măsuri concrete în urma acestor rapoarte 

din proprie inițiativă; 

7. constată că, în 2016, numeroase misiuni ale Comisiei DROI s-au deplasat în diferite țări 

cu scopul de a colecta și de a face schimb de informații cu actorii locali, 

guvernamentali și neguvernamentali, din domeniul drepturilor omului, de a prezenta 

poziția Parlamentului și de a încuraja o îmbunătățire a protecției și respectării 

drepturilor omului; 

Răspunsul la provocările din domeniul drepturilor omului 

8. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul tot mai mare de atacuri îndreptate 

împotriva minorităților religioase, care sunt adesea săvârșite de actori nestatali, cum ar 

fi ISIS/Daesh; regretă faptul că, în multe țări, există și sunt puse în aplicare legi în 

materie de blasfemie și anti-convertire, care limitează efectiv și chiar privează 

minoritățile religioase și ateii de libertatea de religie sau de convingere și de libertatea 

de exprimare; solicită luarea unor măsuri pentru a proteja minoritățile religioase, 

necredincioșii și ateii care sunt victimele legilor blasfemiei și solicită UE și statelor 

membre să se implice în discuții politice pentru a abroga aceste legi; invită UE și statele 

membre să își intensifice eforturile pentru a consolida respectarea libertății de gândire, 

de conștiință, de religie și de credință, precum și pentru a promova dialogul 

intercultural și interreligios în interacțiunile cu țările terțe; solicită acțiuni concrete în 

direcția punerii efective în aplicare a Orientărilor UE privind promovarea și protecția 

libertății de religie sau de convingere, asigurându-se, printre altele, formarea 

sistematică și coerentă a personalului UE de la sediu și din delegații; sprijină pe deplin 

practica UE de a juca un rol de lider în ceea ce privește rezoluțiile tematice privind 

libertatea de religie și de convingere în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al 

ONU (CDO) și în cadrul Adunării Generale a ONU; sprijină pe deplin activitatea 

trimisului special al UE pentru promovarea libertății de religie sau de convingere în 

afara UE, dl Ján Figel; 

9. reiterează faptul că libertatea de exprimare online și offline este o componentă esențială 

în orice societate democratică, deoarece susține o cultură a pluralismului care permite 

societății civile și cetățenilor să tragă la răspundere guvernele și factorii de decizie și 

sprijină respectarea statului de drept; subliniază faptul că restricționarea libertății de 

exprimare, online sau offline, cum ar fi prin intermediul eliminării conținutului online, 

trebuie să aibă loc numai în cazuri excepționale, atunci când este prevăzută de lege și 

justificată prin faptul că urmărește un scop legitim; subliniază, prin urmare, că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile de promovare a libertății de exprimare prin politicile și 

instrumentele sale externe; reiterează solicitarea ca UE și statele sale membre să 

îmbunătățească monitorizarea pe care o efectuează asupra tuturor tipurilor de restricții 

privind libertatea de exprimare și a mass-mediei în țările terțe, să condamne rapid și în 

mod sistematic astfel de limitări și să utilizeze toate mijloacele și instrumentele 

diplomatice disponibile pentru a elimina astfel de restricții; subliniază importanța 



 

 70 

asigurării punerii în aplicare efective a Orientărilor UE privind libertatea de exprimare 

online și offline, precum și a monitorizării cu regularitate a impactului acestora; 

condamnă decesul și încarcerarea a numeroși jurnaliști și bloggeri în 2016 și solicită 

UE să îi protejeze în mod eficient; salută noul Instrument european pentru democrație și 

drepturile omului (IEDDO) lansat în 2016, care pune un accent deosebit pe formarea 

delegațiilor UE și a actorilor din domeniul mass-mediei din țări terțe cu privire la 

punerea în aplicare a orientărilor; subliniază importanța denunțării și condamnării 

discursurilor de incitare la ură și de incitare la violență pe internet și în afara acestuia, 

întrucât acestea constituie o amenințare la adresa statului de drept și a valorilor 

reprezentate de drepturile omului; 

10. este profund îngrijorat de faptul că societatea civilă, inclusiv organizațiile centrate pe 

credință, este atacată din ce în ce mai mult la nivel mondial, printre altele, printr-un 

număr tot mai mare de legi represive adoptate în întreaga lume, uneori sub pretextul 

combaterii terorismului; subliniază că fenomenul de restrângere a spațiului societății 

civile este un fenomen global; reamintește că societatea civilă independentă joacă un 

rol esențial în domeniul apărării și promovării drepturilor omului și în funcționarea 

societăților democratice, în principal prin promovarea transparenței, responsabilității și 

separării puterilor; invită UE și statele sale membre să monitorizeze constant și să 

aducă în discuție cazurile de încălcare a libertății de întrunire și de asociere, inclusiv 

diferitele forme de interdicții și limitări impuse organizațiilor societății civile și 

activităților lor, cum ar fi legile care vizează restrângerea spațiului societății civile sau 

promovarea ONG-urilor finanțate de către guverne autoritare (organizații 

neguvernamentale organizate de guverne); invită, de asemenea, UE, statele sale 

membre și delegațiile UE să folosească toate mijloacele disponibile, cum ar fi 

dialogurile pe tema drepturilor omului, dialogurile politice și diplomația publică, pentru 

a aduce în discuție în mod sistematic cazurile individuale ale apărătorilor drepturilor 

omului și ale activiștilor societății civile expuși riscurilor și în special pe acelea 

referitoare la persoanele care au fost reținute sau închise din motive arbitrare și/sau din 

cauza convingerilor politice sau a angajamentului lor social, precum și să denunțe fără 

echivoc represiunea, hărțuirea și uciderea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a 

celor care activează în domeniul mediului ; solicită instituirea unui sistem de 

monitorizare eficientă a spațiului societății civile, cu repere și indicatori clari, care să 

asigure un mediu juridic propice și favorabil pentru societatea civilă; 

11. încurajează delegațiile UE și personalul diplomatic al statelor membre să sprijine în 

continuare în mod activ apărătorii drepturilor omului prin monitorizarea sistematică a 

proceselor, prin vizitarea militanților reținuți în închisori și prin publicarea de declarații 

cu privire la cazuri individuale, după caz; subliniază importanța instrumentelor 

„diplomației tăcute” în această privință; salută faptul că UE a evocat cazuri ale 

apărătorilor drepturilor omului în cadrul dialogurilor și al consultărilor la nivelul UE cu 

peste 50 de țări în 2016; subliniază faptul că fondul de urgență al IEDDO a sprijinit 

peste 250 de apărători ai drepturilor omului la nivelul UE în 2016, ceea ce reprezintă o 

creștere de 30 % față de 2015; salută instituirea unui Mecanism al UE în favoarea 

apărătorilor drepturilor omului, ProtectDefenders.eu, pus în aplicare de societatea civilă 

și care a oferit sprijin esențial unui număr mare de apărători ai drepturilor omului; 

îndeamnă Comisia să asigure continuarea programului după luna octombrie 2018 și să 

îi sporească capacitățile, cu scopul de a oferi mai mult sprijin apărătorilor drepturilor 

omului la nivel mondial; 
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12. consideră că este extrem de regretabil că tortura, tratamentele inumane sau degradante 

și pedeapsa cu moartea continuă în multe țări din întreaga lume și solicită UE să își 

intensifice eforturile vizând eradicarea acestora; salută, în acest sens, revizuirea 

legislației UE privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru 

pedeapsa capitală, tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; 

îndeamnă SEAE și VP/ÎR să se implice mai puternic în combaterea torturii și a altor 

tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante, inclusiv a pedepsei cu moartea, 

prin intensificarea eforturilor diplomatice și printr-o poziționare publică mai 

sistematică; subliniază, în acest sens, condițiile îngrijorătoare de detenție din anumite 

penitenciare, inclusiv absența tratamentului pentru problemele de sănătate și recomandă 

ca SEAE, delegațiile UE și statele membre să utilizeze toate instrumentele existente, 

cum ar fi orientările UE privind tortura, la potențialul lor maxim; salută faptul că 

rezoluția ONU referitoare la un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea a fost 

adoptată de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2016, cu sprijinul a 117 țări; 

ia act de faptul că, în 2016, numărul de execuții efectuate la nivel mondial a scăzut în 

comparație cu anul precedent și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că 

numărul total de execuții rămâne totuși mai ridicat decât media înregistrată în ultimul 

deceniu; subliniază că cei vizați sunt adesea membri ai societății care exprimă opinii 

critice și ai grupurilor vulnerabile; solicită țărilor care aplică încă această practică să 

adopte un moratoriu și să abolească pedeapsa cu moartea; 

13. recunoaște posibila mare importanță pe care o au tehnologiile moderne ale informației 

și comunicațiilor pentru promovarea, apărarea și remedierea drepturilor omului la nivel 

mondial și invită instituțiile UE și statele membre să își utilizeze canalele de informații 

pentru a reitera în mod sistematic în cadrele și misiunile lor specifice poziția 

Parlamentului privind diversele aspecte legate de drepturile omului, contribuind în 

același timp la eficiența și vizibilitatea eforturilor comune ale UE; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la utilizarea tot mai frecventă a anumitor tehnologii de 

supraveghere cibernetică cu dublă utilizare împotriva politicienilor, activiștilor și 

jurnaliștilor; salută, în acest sens, activitatea în curs de desfășurare a instituțiilor UE 

pentru actualizarea Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de 

instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor 

de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare75; condamnă cu fermitate 

faptul că tot mai mulți apărători ai drepturilor omului se confruntă cu amenințări de 

natură digitală, inclusiv compromiterea datelor prin confiscarea echipamentelor, 

supravegherea de la distanță și scurgerile de date; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că platformele online șterg probe video legitime referitoare la potențiale crime de 

război, ca parte a activității lor de eliminare a conținutului cu caracter terorist și de 

propagandă de pe platforme; 

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la extinderea tendinței de privatizare a statului de 

drept online, întreprinderile private luând decizii cu privire la limitări ale drepturilor 

fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, pe baza propriilor condiții de utilizare 

a serviciilor, iar nu pe baza legilor adoptate în mod democratic; 

15. invită Comisia să adopte o directivă de notificare și de acțiune care să sporească 

transparența și proporționalitatea procedurilor de retragere a conținuturilor, oferind, în 

același timp, căi de atac eficiente pentru utilizatorii al căror conținut a fost retras în mod 

eronat; 
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16. condamnă folosirea violenței sexuale împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv violurile 

în masă, sclavia sexuală, prostituția forțată, persecuțiile pe motiv de gen, traficul de 

ființe umane, turismul sexual și toate celelalte forme de violență fizică, sexuală și 

psihologică, ca armă de război; atrage atenția asupra faptului că Statutul de la Roma 

clasifică crimele pe motive de gen și crimele de violență sexuală în rândul crimelor de 

război, al crimelor împotriva umanității sau al elementelor constitutive ale genocidului 

sau torturii; subliniază importanța apărării drepturilor femeilor, inclusiv a drepturilor lor 

sexuale și reproductive, prin intermediul legislației, al educației și al sprijinirii 

organizațiilor societății civile; salută adoptarea Planului de acțiune al UE pentru 

egalitatea de gen (2016-2020), care stabilește o listă cuprinzătoare de măsuri pentru 

îmbunătățirea situației femeilor în ceea ce privește egalitatea de drepturi și capacitarea; 

subliniază importanța asigurării punerii în aplicare efective a acestuia; salută, în plus, 

adoptarea Angajamentului strategic pentru egalitatea de gen (2016-2019), care 

promovează egalitatea de gen și drepturile femeilor în întreaga lume; subliniază 

importanța ratificării și punerii efective în aplicare a Convenției de la Istanbul de către 

toate statele membre; subliniază că educația este cel mai bun instrument pentru 

combaterea discriminării și violenței împotriva femeilor și copiilor; solicită Comisiei, 

SEAE și VP/ÎR să își intensifice îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor în domeniul 

drepturilor femeilor în temeiul Convenției privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare față de femei (CEDAW); consideră că UE ar trebui să continue integrarea 

sprijinului acordat femeilor în operațiile din cadrul politicii de securitate și apărare 

comune (PSAC), în prevenirea conflictelor și în reconstrucția post-conflict; reiterează 

importanța Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și 

securitatea; subliniază importanța unei participări sistematice, egale, depline și active a 

femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la promovarea drepturilor omului și a 

reformelor democratice, precum și la operațiunile de menținere a păcii, de asistență 

umanitară și de reconstrucție post-conflict și la procesele de tranziție democratică spre 

soluții politice durabile și stabile; reamintește faptul că Premiul Saharov pe 2016 a fost 

acordat Nadiei Murad și Lamiyei Aji Bashar, supraviețuitoare ale sclaviei sexuale 

comise de ISIS/Daesh; 

17. subliniază că accesul la îngrijiri medicale și respectarea la nivel mondial a sănătății și 

drepturilor sexuale și reproductive și accesul la acestea, serviciile de planificare 

familială și accesul la produse adecvate de igienă pentru femei și la asistență medicală 

maternă, prenatală și neonatală și la servicii de avort în condiții de siguranță constituie 

elemente importante pentru salvarea vieții femeilor și contribuie la evitarea nașterilor 

cu risc ridicat și la reducerea mortalității în rândul sugarilor și al copiilor; consideră 

inacceptabil faptul că corpul femeilor și al fetelor, mai exact în ceea ce privește 

sănătatea lor sexuală și reproductivă și drepturile aferente, rămâne în continuare subiect 

de luptă ideologică; solicită ca UE și statele sale membre să recunoască dreptul 

inalienabil al femeilor și al fetelor la integritate corporală și la decizie autonomă asupra 

corpurilor lor și condamnă frecventele încălcări ale drepturilor sexuale și reproductive 

ale femeilor, inclusiv refuzul accesului la servicii de planificare familială, la mijloace 

de contracepție și la avort, în condiții de siguranță din punct de vedere medical și 

juridic; 

18. condamnă cu fermitate reinstituirea și extinderea „regulii călușului mondial” (Global 

Gag Rule) și impactul acesteia asupra îngrijirii sănătății și drepturilor generale ale 

femeilor și fetelor; își reiterează apelul către UE și statele sale membre vizând 

acoperirea deficitului de finanțare creat de SUA în domeniul sănătății și drepturilor 
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sexuale și reproductive, prin utilizarea finanțării pentru dezvoltare de la nivel național și 

de la nivelul UE; 

19. reamintește că egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al UE și al 

statelor sale membre, iar integrarea perspectivei de gen constituie unul dintre 

obiectivele sale principale, astfel cum sunt consacrate în tratate; invită, prin urmare, 

Comisia să integreze dimensiunea de gen în toate actele legislative, orientările, acțiunile 

și finanțările UE, ca principiu fundamental al acesteia, cu un accent deosebit pe 

politicile UE de relații externe; subliniază că este nevoie să se consolideze rolul 

delegațiilor UE, precum și rolul consilierului principal privind egalitatea de gen al 

SEAE prin asigurarea unui buget specific dedicat domeniul său de competențe; 

20. invită SEAE să se asigure că rezultatele celei de-a 61-a sesiuni a Comisiei pentru 

statutul femeii (CSW) vor fi incluse în politicile sale și vor oferi un nou impuls în 

promovarea „capacitării economice a femeilor” și soluționarea inegalităților de gen în 

lumea profesională în schimbare; 

21. constată contribuția pozitivă a capacitării femeilor la realizarea unei societăți favorabile 

incluziunii, echitabile și pașnice și a dezvoltării durabile; subliniază că toate ODD 

acordă în mod explicit atenție egalității de gen și capacitării femeilor și că ar trebui 

depuse mai multe eforturi pentru a se asigura respectarea pe deplin a drepturilor 

femeilor și punerea efectivă în aplicare a politicilor de promovare a capacitării 

economice și sociale și a participării femeilor în procesul de luare a deciziilor; 

subliniază că ar trebui acordată o atenție deosebită capacitării femeilor indigene; 

22. subliniază că ar trebui încurajată organizarea în sindicate a femeilor și că acestea nu ar 

trebui să fie discriminate atunci când solicită finanțare pentru întreprinderile lor; 

23. invită Uniunea Europeană să sprijine toate asociațiile de femei care activează zi de zi în 

sprijinul femeilor afectate de crize și conflicte umanitare; 

24. reafirmă nevoia urgentă de ratificare universală și punere efectivă în aplicare a 

Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (UNCRC) și a protocoalelor 

opționale la aceasta, pentru a le asigura copiilor protecție juridică; subliniază faptul că, 

deseori, copiii sunt expuși la abuzuri specifice, cum ar fi căsătoriile timpurii sau 

mutilarea genitală și, prin urmare, au nevoie de o protecție sporită; subliniază faptul că 

munca copiilor, recrutarea copiilor în conflicte armate și căsătoriile timpurii și forțate 

reprezintă în continuare probleme critice în anumite țări; solicită ca UE să consulte în 

mod sistematic organizațiile locale și internaționale relevante de apărare a drepturilor 

copiilor și să pună în discuție, în cadrul dialogurilor sale politice și privind drepturile 

omului cu țările terțe, obligațiile care le revin statelor părți privind punerea în aplicare a 

convenției; salută Strategia Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2016-2021); 

solicită UE să continue să promoveze Setul de instrumente UE-UNICEF privind 

drepturile copilului în cooperarea pentru dezvoltare prin intermediul delegațiilor sale 

externe și să instruiască personalul delegațiilor UE în mod corespunzător în acest 

domeniu; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a propune o strategie 

cuprinzătoare privind drepturile copilului și un plan de acțiune pentru următorii cinci 

ani, pentru a acorda prioritate drepturilor copiilor în cadrul politicilor externe ale UE, și 

salută faptul că prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare din 2016, au fost 

alocate resurse pentru a sprijini agențiile ONU în punerea în aplicare a unor măsuri 

specifice în domeniul drepturilor copiilor, care trebuie să fie concepute în așa fel încât 
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să crească la maximum beneficiile efective pentru copiii care au nevoie de ajutor, în 

special în domeniul sistemelor de sănătate și al accesului la educație, apă și salubritate; 

solicită o soluție urgentă la problema copiilor apatrizi, în special cei născuți în afara 

țării de origine a părinților și cei migranți; 

25. condamnă cu fermitate toate formele de discriminare, inclusiv cele bazate pe rasă, 

culoare, religie, gen, orientare sexuală, caracteristici sexuale, limbă, cultură, origine 

socială, castă, naștere, vârstă, handicap sau orice alt statut; subliniază că UE ar trebui să 

își intensifice eforturile de eradicare a tuturor formelor de discriminare, de rasism, de 

xenofobie și a altor forme de intoleranță prin dialoguri politice și pe teme de drepturile 

omului, prin activitatea delegațiilor UE și prin diplomația publică; subliniază, în plus, 

că UE ar trebui să continue să promoveze ratificarea și aplicarea integrală a tuturor 

convențiilor ONU care susțin această cauză; 

26. reiterează că traficul de ființe umane înseamnă activitățile de recrutare, transport, 

transfer, adăpostire sau primire de persoane, prin amenințări sau uz de forță sau prin 

alte mijloace de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau poziție de 

vulnerabilitate sau prin darea sau primirea unor plăți sau beneficii pentru a primi 

consimțământul unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane, în scopul 

exploatării; solicită UE și statelor membre să ia măsuri pentru a descuraja cererea care 

favorizează orice fel de forme de exploatare a persoanelor - în special a femeilor și a 

copiilor - care conduc la trafic de persoane, menținând în același timp o abordare bazată 

pe drepturile omului și axată pe victime; reiterează necesitatea ca toate statele membre 

să pună în aplicare Strategia UE pentru eradicarea traficului de ființe umane și 

Directiva 2011/36/UE76 privind acest aspect; își exprimă îngrijorarea profundă cu 

privire la vulnerabilitatea extremă a migranților și a refugiaților la exploatare, 

introducere ilegală și trafic de ființe umane; subliniază că este necesar să se mențină 

distincția între conceptele de trafic de persoane și introducere ilegală de migranți; 

27. condamnă încălcările drepturilor omului ce continuă să fie comise împotriva 

persoanelor care suferă din cauza ierarhiilor de castă și a discriminărilor pe criterii de 

castă, inclusiv a refuzului egalității și al accesului la justiție și la un loc de muncă, a 

segregării continue și a obstacolelor impuse de sistemul castelor în calea exercitării 

drepturilor umane fundamentale și a dezvoltării; își reiterează apelul pentru dezvoltarea 

unor politici ale UE privind discriminarea pe criterii de castă și invită din nou UE să 

profite de orice ocazie pentru a-și exprima îngrijorarea profundă cu privire la aceste 

încălcări ale drepturilor omului; îndeamnă UE și statele sale membre să își intensifice 

eforturile și să sprijine inițiativele conexe de la nivelul ONU și al delegațiilor prin 

aplicarea și monitorizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030, 

monitorizarea noului instrument de orientare al ONU privind discriminarea pe criterii 

de descendență, precum și acordarea de sprijin statelor membre în punerea în aplicare a 

recomandărilor prin mecanismele din domeniul drepturilor omului ale ONU pe tema 

discriminării pe criterii de castă; 

28. este foarte îngrijorat de faptul că minoritățile sunt în continuare într-un mare pericol de 

a fi discriminate și sunt deosebit de vulnerabile la schimbările și tulburările politice, 

economice, de mediu și legate de ocuparea forței de muncă; ia act de faptul că multe 

persoane nu au acces sau au acces limitat la reprezentare politică și sunt grav afectate 

de sărăcie; subliniază că UE ar trebui să își intensifice eforturile vizând eradicarea 
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încălcărilor drepturilor omului comise împotriva minorităților; subliniază faptul că 

comunitățile minoritare au nevoi specifice și că acestora ar trebui să li se garanteze 

acces deplin și egalitate de tratament în toate domeniile vieții economice, sociale, 

politice și culturale; 

29. salută ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap 

(UNCRPD) și reiterează importanța ratificării și aplicării efective a acesteia atât de 

către statele membre, cât și de instituțiile UE; subliniază că handicapul nu privează o 

persoană de demnitatea umană, ceea ce implică sarcina unui stat de a proteja aceste 

persoane; subliniază, în special, necesitatea de a integra într-o manieră credibilă 

principiul accesibilității universale și drepturile persoanelor cu dizabilități în toate 

politicile relevante ale UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru dezvoltare, și 

subliniază caracterul prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; solicită ca UE să 

includă lupta împotriva discriminării pe motive de dizabilități în acțiunile sale externe 

și în politicile privind ajutorul pentru dezvoltare; salută, în acest sens, includerea 

drepturilor persoanelor cu handicap în noul Consens european privind dezvoltarea; 

30. își reiterează sprijinul pentru introducerea sistematică clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale încheiate între UE și țările terțe, printre care 

acordurile comerciale și de investiții; reamintește că toate drepturile omului trebuie să 

fie considerate ca având valoare egală și ca fiind indivizibile, interdependente și 

interconectate; invită Comisia să monitorizeze punerea în aplicare a acestor clauze în 

mod eficace și sistematic și să prezinte Parlamentului rapoarte periodice cu privire la 

respectarea drepturilor omului de către țările partenere; invită Comisia să adopte o 

abordare mai structurată și mai strategică a dialogurilor privind drepturile omului în 

cadrul acordurilor viitoare; are o opinie pozitivă despre sistemul preferințelor SGP +, ca 

mijloc de stimulare a punerii efective în aplicare a 27 de convenții internaționale 

fundamentale privind drepturile omului și standardele de muncă; solicită punerea în 

aplicare reală a regimului SGP + se așteaptă ca Comisia să informeze Parlamentul și 

Consiliul cu privire la stadiul ratificării acestuia și la progresele realizate în cadrul 

acestui regim; subliniază importanța punerii corecte în aplicare a Principiilor directoare 

ale ONU privind întreprinderile și drepturile omului; 

31. reafirmă faptul că activitățile tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor europene, care 

își desfășoară activitatea în țările terțe ar trebui să respecte pe deplin standardele 

internaționale în domeniul drepturilor omului și solicită UE și statelor sale membre să 

asigure acest lucru; reafirmă, în plus, importanța promovării responsabilității sociale a 

întreprinderilor și a întreprinderilor europene care joacă un rol principal în promovarea 

unor standarde la nivel internațional în ceea ce privește afacerile și drepturile omului, 

subliniind că cooperarea între organizațiile pentru drepturile omului și cele de afaceri ar 

conferi autonomie actorilor locali și ar promova societatea civilă; recunoaște că 

lanțurile valorice globale pot contribui la creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale și la consolidarea standardelor sociale și de mediu și reprezintă 

oportunități și provocări legate de progresele sustenabile și de promovarea drepturilor 

omului, în special în țările în curs de dezvoltare; invită UE să joace un rol mai activ în 

vederea unei gestionări adecvate, corecte, transparente și durabile a lanțurilor valorice 

globale și să atenueze orice efecte negative asupra drepturilor omului, inclusiv 

încălcarea drepturilor lucrătorilor; subliniază însă că, în cazul încălcărilor drepturilor 

omului în cadrul întreprinderilor, ar trebui să se garanteze accesul efectiv la o cale de 

atac pentru victime; îndeamnă Comisia să se asigure că proiectele sprijinite de BEI sunt 
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în conformitate cu politica și angajamentele UE privind drepturile omului; ia act de 

negocierile în curs privind un tratat obligatoriu referitor la corporațiile transnaționale și 

alte întreprinderi cu privire la drepturile omului; încurajează UE să ia parte în mod 

constructiv la aceste negocieri; 

32. invită UE și statele sale membre să-și folosească toată influența politică pentru a 

preveni orice acțiune care ar putea fi considerată genocid, crimă de război sau crimă 

împotriva umanității, să răspundă eficient și coordonat în cazurile în care au loc astfel 

de crime, să mobilizeze toate resursele necesare pentru a-i aduce în fața justiției pe toți 

cei responsabili, inclusiv prin aplicarea principiului jurisdicției universale, precum și să 

ofere sprijin victimelor și proceselor de stabilizare și de reconciliere; solicită 

comunității internaționale să creeze instrumente de reducere la minimum a decalajului 

alertă-răspuns pentru a preveni apariția, reapariția și escaladarea conflictelor violente, 

cum ar fi sistemul de alertă timpurie al UE; 

33. solicită UE să ofere sprijin organizațiilor (inclusiv ONG-uri, organizații de investigații 

din surse deschise, societatea civilă) care colectează, păstrează și protejează probe, 

electronice și de alt fel, ale infracțiunilor comise, pentru a facilita urmărirea penală a 

acestora la nivel internațional; 

34. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la distrugerea siturilor din patrimoniul 

cultural din Siria, Irak, Yemen și Libia; ia act de faptul că 22 dintre cele 38 de situri din 

patrimoniul cultural puse în pericol din lume se află în Orientul Mijlociu; sprijină 

activitățile Inițiativei privind patrimoniul cultural și activitățile sale de stabilire a 

faptelor din Siria și Irak referitoare la distrugerea patrimoniului arheologic și cultural; 

35. salută eforturile UE de a sprijini instituirea de către ONU a Mecanismului internațional, 

imparțial și independent (MIII) care să acorde asistență în investigarea infracțiunilor 

grave comise în Siria; subliniază necesitatea de a institui un mecanism independent 

similar în Irak; invită UE și statele membre ale UE, care nu au făcut încă acest lucru, să 

contribuie financiar la MIII; 

36. condamnă cu fermitate aceste crime oribile și încălcările drepturilor omului comise de 

actori statali și nestatali; își exprimă consternarea față de varietatea infracțiunilor 

comise, printre care se numără crime, acte de tortură, viol ca armă de război, sclavie și 

sclavie sexuală, recrutarea de copii soldați, convertirile religioase forțate și asasinatele 

sistematice și „purificarea” sistematică îndreptate împotriva minorităților religioase; 

reamintește că situația în care se află minoritățile religioase de pe teritoriile guvernate 

de ISIS/Daesh a fost calificată de Parlamentul European, în Rezoluția sa din 12 

februarie 2015 referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul 

Statului Islamic77, drept genocid; subliniază că UE și statele sale membre ar trebui să 

sprijine urmărirea penală a membrilor organizațiilor nestatale, cum ar fi ISIS/Daesh, 

solicitând Consiliului de Securitate al ONU să confere Curții Penale Internaționale 

(CPI) jurisdicție în acest sens sau să se asigure că actul de justiție va fi îndeplinit ,,cu 

ajutorul unui tribunal ad-hoc sau prin principiul jurisdicției universale; 

37. își reiterează întregul sprijin pentru CPI, Statutul de la Roma, Biroul procurorului, 

puterile proprio motu ale procurorului și progresele înregistrate în deschiderea unor noi 

anchete, fapt ce reprezintă un mijloc esențial în combaterea impunității persoanelor 
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responsabile de crime de atrocitate; invită toate statele membre să ratifice 

amendamentele de la Kampala privind crima de agresiune și să includă „crimele de 

atrocitate” pe lista infracțiunilor pentru care UE are competențe; condamnă orice 

încercare de subminare a legitimității sau independenței sale și solicită UE și statelor 

sale membre să coopereze în mod consecvent pentru a sprijini investigațiile și deciziile 

CPI, cu scopul de a pune capăt impunității în cazul crimelor internaționale, inclusiv în 

cazul arestărilor persoanelor urmărite de CPI; îndeamnă UE și statele sale membre să 

sprijine în mod consecvent examinările, investigațiile și deciziile CPI și să adopte 

măsuri pentru a preveni și a răspunde în mod eficace cazurilor de lipsă de cooperare cu 

CPI și să furnizeze fonduri adecvate; salută reuniunea reprezentanților UE și ai CPI 

care a avut loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul de a pregăti cea de a 2-a reuniune 

a Mesei rotunde UE-CPI, care a permis personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o mai bună cooperare între cele două părți; ia 

act, cu profund regret, de recentele comunicări referitoare la renunțarea la statutul de 

părți semnatare ale Statutului de la Roma, fapt care generează o situație problematică 

din perspectiva accesului la justiție al victimelor și care ar trebui, prin urmare, 

condamnat cu fermitate; consideră că Comisia, SEAE și statele membre ar trebui să 

încurajeze în continuare țările terțe să ratifice și să aplice Statutul de la Roma; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu mandatul de a promova, a integra și a reprezenta 

angajamentul UE față de lupta împotriva impunității și față de CPI în politicile externe 

ale UE; invită UE și statele sale membre să sprijine mecanismele de responsabilizare și 

rezoluțiile ONU în cadrul forurilor multilaterale ale ONU, inclusiv în cadrul Consiliului 

pentru Drepturile Omului; 

38. îndeamnă UE să își intensifice eforturile de promovare a statului de drept și a 

independenței sistemului judiciar la nivel multilateral și bilateral ca principiu 

fundamental pentru consolidarea democrației; încurajează UE să sprijine o administrare 

a justiției echitabilă la nivel mondial prin sprijinirea proceselor de reforme legislative și 

instituționale în țările terțe; încurajează, de asemenea, delegațiile UE și ambasadele 

statelor membre să monitorizeze în mod sistematic procesele în vederea promovării 

independenței sistemului judiciar; 

39. își exprimă îngrijorarea profundă și solidaritatea față de numărul tot mai mare de 

migranți, refugiați și solicitanți de azil, inclusiv un număr tot mai mare de femei, care 

sunt victime ale conflictelor, violenței, persecuțiilor, greșelilor de guvernare, sărăciei, 

migrației ilegale, traficului de persoane și rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a adopta măsuri reale pentru combaterea cauzelor care stau la baza fluxurilor 

de migrație și de a găsi soluții pe termen lung bazate pe respectul față de drepturile 

omului și de demnitatea umană și, prin urmare, de a aborda dimensiunea externă a 

crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea unor soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră, de exemplu prin dezvoltarea cooperării și a unor parteneriate cu 

țările terțe în cauză care să respecte legislația internațională și să asigure respectarea 

drepturilor omului în acele țări; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la violența 

împotriva copiilor migranți, inclusiv a copiilor migranți neînsoțiți dispăruți, și solicită 

sisteme de relocare și de reîntregire a familiei și coridoare umanitare; este profund 

îngrijorat de situația dificilă a persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI) și de 

numărul tot mai mare al acestora și solicită întoarcerea lor în condiții de siguranță, 

relocarea sau integrarea lor locală; invită UE și statele sale membre să acorde asistență 
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umanitară în domeniul educației, locuințelor, sănătății și în alte domenii umanitare care 

să îi ajute pe refugiații aflați cel mai aproape de țara lor de origine, precum și să asigure 

punerea în aplicare adecvată a politicilor de returnare; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe drepturile omului, și invită UE să colaboreze în 

continuare cu ONU, cu organizațiile regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; invită 

statele membre să pună în aplicare pe deplin sistemul european comun de azil și 

legislația comună privind migrația, mai ales pentru a-i proteja pe solicitanții de azil 

vulnerabili; subliniază faptul că noțiunile de țări sigure și de țări de origine sigure nu 

trebuie să împiedice examinarea individuală a cererilor de azil; avertizează împotriva 

instrumentalizării politicii externe a UE ca „gestionare a migrației”; invită UE și statele 

membre să instituie o transparență totală în privința fondurilor alocate țărilor terțe 

pentru cooperarea în domeniul migrației și să asigure faptul că o astfel de cooperare nu 

aduce beneficii structurilor implicate în acte de încălcare a drepturilor omului, ci 

contribuie la îmbunătățirea situației drepturilor omului în cadrul acestor țări; 

40. consideră că cooperarea pentru dezvoltare și promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice, inclusiv a statului de drept și a bunei guvernanțe, ar trebui să 

meargă mână în mână; reamintește, în acest context, că ONU a declarat că, în absența 

unei abordări bazate pe drepturile omului, obiectivele de dezvoltare nu pot fi realizate 

integral; reamintește, de asemenea, că UE s-a angajat să sprijine țările partenere, ținând 

seama de nivelul lor de dezvoltare și de progresele înregistrate în ceea ce privește 

drepturile omului și democrația; 

41. subliniază că rata persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială este 

mai mare în rândul femeilor și solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru 

punerea în aplicare a unor măsuri de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale ca 

parte a politicilor sale în domeniul dezvoltării; 

42. reamintește că al doilea criteriu din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului 

obligă statele membre să examineze fiecare licență de export de arme în privința 

respectării drepturilor omului de către țara de destinație; reamintește, în acest sens, 

angajamentul asumat de Comisie în Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 

democrația în ceea ce privește forțele de securitate și punerea în aplicare a politicii UE 

în domeniul drepturilor omului, inclusiv elaborarea și punerea în aplicare a unei politici 

de diligență necesară în acest domeniu; 

43. își reiterează apelul pentru o poziție comună a UE privind utilizarea dronelor armate, 

care să susțină drepturile omului și dreptul umanitar internațional și să abordeze aspecte 

precum cadrul legal, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și 

transparența; insistă încă o dată ca UE să interzică dezvoltarea, producerea și utilizarea 

unor sisteme de arme pe deplin autonome care permit efectuarea de atacuri fără 

intervenție umană; 

44. consideră că UE ar trebui să își continue eforturile de consolidare a respectării 

drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, în conformitate cu orientările UE pe 

acest subiect; solicită punerea deplină în aplicare a orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; denunță faptul că 72 de țări incriminează în continuare 

homosexualitatea, este preocupat de faptul că 13 dintre acestea aplică pedeapsa cu 

moartea și consideră că practicile violente și actele de violență împotriva persoanelor 

bazate pe orientarea lor sexuală, cum ar fi excluderile forțate, infracțiunile motivate de 

ură și discursurile de incitare la ură, atât online, cât și offline, și violurile corective nu ar 
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trebui să rămână nepedepsite; ia act de legalizarea căsătoriilor sau a uniunilor civile 

între persoane de același sex în anumite țări și încurajează recunoașterea în continuare a 

acestora; condamnă cazurile de încălcare a integrității fizice a femeilor și a grupurilor 

minoritare; solicită statelor membre să scoată în afara legii aceste practici, să îi 

urmărească în justiție pe autorii lor și să sprijine victimele; 

45. reiterează importanța fundamentală a luptei împotriva corupției, în toate formele sale, 

pentru a se putea proteja astfel statul de drept, democrația și respectul pentru drepturile 

omului; condamnă cu fermitate orice comportament legat de practicile corupte; 

46. reamintește că corupția reprezintă o amenințare la adresa exercitării în mod egal a 

drepturilor omului și subminează procesele democratice, cum ar fi statul de drept și 

administrarea echitabilă a justiției; își exprimă convingerea că UE ar trebui să 

sublinieze în toate platformele de dialog cu țările terțe importanța integrității, a 

responsabilității și a bunei gestionări a afacerilor publice, a finanțelor publice și a 

bunurilor publice, după cum se prevede în Convenția ONU împotriva corupției 

(UNCAC); recomandă UE să folosească expertiza de care dispune pentru a sprijini 

țările terțe într-un mod mai consecvent și mai sistematic în eforturile lor de a combate 

corupția, prin înființarea și consolidarea unor instituții anticorupție independente și 

eficiente; solicită, în special Comisiei, să negocieze dispoziții în materie de combatere a 

corupției în cadrul tuturor viitoarelor acorduri comerciale pe care le negociază cu țările 

terțe; 

47. subliniază obligațiile și responsabilitățile esențiale ale statelor și ale altor responsabili în 

ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, prevenirea efectelor negative ale 

acestora în materie de drepturi ale omului și promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea 

sunt adecvate, suficient de ambițioase, nediscriminatorii și respectă obligațiile în 

materie de drepturi ale omului; subliniază că, potrivit estimărilor ONU, până în 2050, 

numărul persoanelor strămutate din cauza condițiilor de mediu va fi foarte mare; 

subliniază legătura dintre politicile comerciale, politicile de mediu și politicile de 

dezvoltare și impactul pozitiv și negativ pe care aceste politici îl pot avea asupra 

drepturilor omului; salută eforturile internaționale de promovare a legăturii dintre 

aspectele privind catastrofele naturale și ecologice și schimbările climatice, pe de o 

parte, și drepturile omului, pe de cealaltă parte; 

48. subliniază faptul că fenomenul de acaparare a terenurilor s-a extins în mod considerabil în 

ultimii ani în țările în curs de dezvoltare; consideră că lupta împotriva exploatării și a acaparării 

resurselor ar trebui să constituie o prioritate; condamnă practicile precum acapararea 

terenurilor și utilizarea fără discernământ a resurselor naturale; invită Comisia să ia măsuri 

urgente ca răspuns la numeroasele rezoluții ale Parlamentului adoptate recent în acest 

domeniu; 

49. subliniază importanța garantării faptului că drepturile omului și accesul la bunuri și 

servicii precum apa și salubritatea sunt acoperite în cadrul politicilor în domeniul 

social, al educației, al sănătății și al securității; 

50. invită instituțiile internaționale, guvernele naționale, ONG-urile și persoanele fizice să 

lucreze în sinergie pentru a stabili un cadru de reglementare adecvat în vederea 

asigurării accesului garantat la o cantitate minimă de apă pentru toți oamenii din lume; 

subliniază că apa nu ar trebui să fie considerată o marfă, ci un aspect legat de dezvoltare 
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și sustenabilitate și că privatizarea din sectorul apelor nu scutește statele de 

responsabilitățile lor în materie de drepturi ale omului; invită țările în care apa 

reprezintă una dintre cauzele tensiunilor sau ale conflictelor să coopereze în direcția 

partajării resurselor de apă pentru a ajunge la o situație reciproc avantajoasă pentru 

sustenabilitate și dezvoltarea pașnică a regiunii; 

Abordarea provocărilor și activităților de sprijinire a democrației 

51. subliniază că UE ar trebui să continue să sprijine în mod activ instituțiile democratice și 

eficiente din domeniul drepturilor omului și societatea civilă în eforturile întreprinse 

pentru promovarea democratizării; salută asistența deosebit de prețioasă acordată 

organizațiilor societății civile din întreaga lume în cadrul Instrumentului european 

pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), care constituie în continuare 

instrumentul emblematic al UE pentru punerea în aplicare a politicii sale externe în 

domeniul drepturilor omului; salută, în plus, eforturile consecvente ale Fondului 

European pentru Democrație de promovare a democrației și a respectului față de 

drepturile și libertățile fundamentale ale omului în vecinătatea estică și sudică a UE; 

52. reamintește că experiența dobândită și învățămintele desprinse din tranziția către 

democrație în cadrul politicilor de extindere și de vecinătate ar putea contribui în mod 

pozitiv la identificarea de bune practici care ar putea fi utilizate pentru a sprijini și 

consolida alte procese de democratizare la nivel mondial; 

53. își reiterează, în acest context, invitația adresată Comisiei de a elabora orientări ale UE 

pentru sprijinirea democrației; 

54. recomandă UE să-și intensifice eforturile vizând elaborarea unei abordări mai 

cuprinzătoare a proceselor de democratizare, alegerile libere și corecte reprezentând 

doar o dimensiune a acestora, cu scopul de a contribui în mod pozitiv la consolidarea 

instituțiilor democratice și a încrederii publice în procesele electorale în întreaga lume; 

55. salută cele opt misiuni de observare a alegerilor (MOA) și cele opt misiuni de experți 

electorali (MEE) desfășurate la nivel mondial de către UE în 2016; subliniază faptul că, 

începând din 2015, UE a desfășurat 17 MOA și 23 MEE; reiterează opinia pozitivă 

privind sprijinul continuu acordat de UE proceselor electorale și asistența electorală și 

sprijinul oferit de UE observatorilor interni; salută și sprijină pe deplin activitatea 

Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (GDA) în această 

privință; 

56. reamintește importanța unor acțiuni ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 

recomandărilor MOA ca modalitate de mărire a impactului acestora și de întărire a 

sprijinului UE pentru standardele democratice în țările în cauză; 

57. salută angajamentul asumat de către Comisie, SEAE și statele membre în cadrul 

actualului Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația de a colabora 

mai ferm și mai consecvent cu organismele care se ocupă de organizarea alegerilor, cu 

instituțiile parlamentare și cu organizațiile societății civile din țările terțe pentru a 

contribui la capacitarea acestora și, prin urmare, la consolidarea proceselor 

democratice; 

58. subliniază că politica de extindere este unul dintre cele mai puternice instrumente 
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pentru consolidarea respectării principiilor democratice și a drepturilor omului, având 

în vedere evoluțiile politice actuale din țările candidate și potențial candidate; invită 

Comisia să își intensifice eforturile de a sprijini consolidarea culturilor politice 

democratice, respectarea statului de drept, independența mass-mediei și a sistemului 

judiciar și lupta împotriva corupției în țările respective; își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, protecția, promovarea activă și punerea în 

aplicare a drepturilor omului și a principiilor democratice ar trebui să ocupe în 

continuare un loc central; reiterează faptul că protecția, sprijinirea activă și punerea în 

aplicare a drepturilor omului și a democrației sunt în interesul țărilor partenere și al UE; 

subliniază, de asemenea, necesitatea ca Uniunea să își respecte angajamentul față de 

partenerii săi, în special față de cei din vecinătatea sa, de a sprijini reformele 

economice, sociale și politice, de a proteja drepturile omului și de a contribui la 

instaurarea statului de drept, acestea fiind cele mai bune mijloace de a consolida 

ordinea internațională și de a asigura stabilitatea vecinătății UE; reamintește că Uniunea 

pentru Mediterana poate și ar trebui să modeleze dialogul politic în acest domeniu și să 

insiste asupra unei agende puternice în materie de drepturi ale omului și democrație în 

regiune; reamintește că orice stat care dorește să adere la UE trebuie să garanteze pe 

deplin drepturile omului și să îndeplinească cu strictețe criteriile de la Copenhaga, a 

căror nerespectare poate conduce la suspendarea negocierilor; 

59. subliniază că consolidarea păcii implică eforturi pentru prevenirea și reducerea 

conflictelor și creșterea rezilienței instituțiilor politice, socioeconomice și de securitate, 

pentru a pune bazele păcii și dezvoltării durabile pe termen lung; subliniază că 

promovarea statului de drept, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului este 

fundamentală pentru susținerea păcii; 

Asigurarea unei abordări cuprinzătoare și coerente privind drepturile omului și sprijinirea 

democrației prin intermediul politicilor UE 

60. ia act de adoptarea Raportului anual pe 2016 al UE privind drepturile omului și 

democrația în lume; consideră că raportul anual este un instrument indispensabil pentru 

supravegherea, comunicarea și dezbaterile privind politica UE în domeniul drepturilor 

omului și al democrației în lume și un instrument valoros care oferă o imagine de 

ansamblu cuprinzătoare asupra priorităților, eforturilor și provocărilor UE în acest 

domeniu și care poate fi utilizat pentru identificarea altor modalități de soluționare a 

acestora în mod eficient; 

61. reiterează cu fermitate invitația adresată VP/ÎR de a lua parte la o dezbatere cu deputații 

din Parlamentul European în două sesiuni plenare pe an, o dată atunci când raportul 

anual este prezentat și o dată ca răspuns la raportul său; reiterează importanța unui 

dialog interinstituțional continuu, în special în ceea ce privește acțiunile întreprinse ca 

urmare a rezoluțiilor de urgență adoptate de Parlament în domeniul drepturilor omului; 

reamintește că și răspunsurile scrise joacă un rol important în relațiile 

interinstituționale, întrucât permit o monitorizare sistematică și aprofundată a tuturor 

aspectelor semnalate de Parlament și contribuie astfel la consolidarea coordonării 

eficiente; solicită VP/ÎR și SEAE să răspundă în mod detaliat la întrebările cu solicitare 

de răspuns scris și să soluționeze aspectele referitoare la drepturile omului aduse în 

discuție la cel mai înalt nivel de dialog cu țările implicate; 

62. felicită SEAE și Comisia pentru informarea exhaustivă cu privire la activitățile 

întreprinse de UE privind drepturile omului și democrația în 2016; consideră însă că 
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actualul format al Raportului anual privind drepturile omului și democrația ar putea fi 

îmbunătățit, oferind o mai bună imagine de ansamblu a impactului concret al acțiunilor 

UE în domeniul drepturilor omului și al democrației în țările terțe; 

63. reiterează opinia potrivit căreia adoptarea cadrului strategic al UE și a primului Plan de 

acțiune al UE privind drepturile omului și democrația în 2012 a reprezentat un punct de 

cotitură important pentru UE în ceea ce privește plasarea drepturilor omului și a 

democrației în centrul relațiilor sale externe; salută adoptarea de către Consiliu, în iulie 

2015, a unui nou Plan de acțiune pentru drepturile omului și democrație pentru 2015-

2019 și efectuarea unei evaluări la jumătatea perioadei în 2017; invită VP/ÎR, SEAE, 

Comisia, Consiliul și statele membre să asigure o aplicare eficientă și coerentă a 

planului de acțiune în vigoare, inclusiv prin colaborarea reală cu organizațiile societății 

civile; subliniază că statele membre ar trebui să raporteze cu privire la modul în care au 

pus în aplicare acest plan; atrage în mod deosebit atenția asupra importanței care trebuie 

acordată creșterii eficacității și maximizării impactului local al instrumentelor folosite 

pentru a promova respectarea drepturilor omului și a democrației în lume; 

64. reiterează opinia potrivit căreia, pentru a promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și democrație, sunt necesare un consens solid și o mai 

bună coordonare între statele membre și instituțiile UE, precum și o colaborare reală cu 

organizațiile societății civile la nivel local, național și internațional; subliniază ferm că 

statele membre ar trebui să se implice mai mult în aplicarea planului de acțiune și a 

cadrului strategic al UE și să le utilizeze ca pe un model de promovare a drepturilor 

omului și a democrației atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral; 

65. recunoaște rolul esențial jucat de RSUE pentru drepturile omului, dl Lambrinidis, în 

creșterea eficacității și a vizibilității UE în ceea ce privește protejarea și promovarea 

drepturilor omului și a principiilor democratice în întreaga lume și subliniază rolul său 

în promovarea unei puneri în aplicare consecvente și coerente a politicii UE în 

domeniul drepturilor omului; salută extinderea mandatului RSUE până în 28 februarie 

2019 și își reiterează solicitarea ca acest mandat să fie transformat într-unul permanent; 

recomandă, în acest sens, ca RSUE să aibă putere de inițiativă, o mai mare vizibilitate 

publică, precum și suficiente resurse umane și financiare pentru a acționa la întregul său 

potențial; recomandă, de asemenea, ca RSUE să sporească transparența activităților, 

planurilor, rapoartelor privind progresele înregistrate și analizelor sale; 

66. ia act de faptul că activitatea și impactul RSUE pentru drepturile omului pot fi numai 

parțial cunoscute prin examinarea Raportului anual privind drepturile omului, a 

declarațiilor sale pe platformele sociale și a discursurilor disponibile; 

67. sprijină pe deplin strategiile de țară privind drepturile omului (HRCS), care adaptează 

acțiunile UE la situația și nevoile specifice ale fiecărei țări; își reiterează apelul ca 

deputații din Parlamentul European să aibă acces la conținutul strategiei; subliniază cu 

fermitate importanța luării în considerare a strategiilor de țară privind drepturile omului 

la toate nivelurile procesului de formulare a politicilor pentru fiecare țară terță; 

reiterează faptul că strategiile de țară privind drepturile omului ar trebui să corespundă 

acțiunilor UE ce urmează să fie puse în aplicare în fiecare țară în funcție de situațiile 

specifice și ar trebui să includă indicatori de progrese măsurabili și posibilitatea de a 

ajusta acești indicatori, dacă este necesar; 

68. salută desemnarea de puncte de contact în materie de drepturi ale omului și aspecte 
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legate de gen în toate delegațiile UE și misiunile PSAC; reamintește recomandarea sa 

adresată VP/ÎR și SEAE de a elabora orientări operaționale clare privind rolul centrelor 

de coordonare în cadrul delegațiilor, pentru a se putea îmbunătăți, acționa ca niște 

veritabili consilieri pentru drepturile omului și a-și desfășura activitatea în mod eficient; 

69. recunoaște că dialogurile privind drepturile omului cu țările terțe pot fi instrumente 

eficiente pentru cooperarea și relațiile bilaterale în ceea ce privește promovarea și 

apărarea drepturilor omului; salută, prin urmare, instituirea de dialoguri privind 

drepturile omului cu un număr din ce în ce mai mare de țări; salută și încurajează în 

continuare implicarea societății civile în dialogurile pregătitoare; își reiterează apelul de 

a se elabora un mecanism global de monitorizare și analizare a modului de funcționare 

a dialogurilor privind drepturile omului; 

70. reamintește că UE s-a angajat să plaseze drepturile omului și democrația în centrul 

relațiilor sale cu țările terțe; subliniază, prin urmare, că promovarea drepturilor omului 

și a principiilor democratice, inclusiv a clauzelor de condiționalitate privind drepturile 

omului în acordurile internaționale, trebuie sprijinită prin toate politicile UE care au o 

dimensiune externă, precum politica de extindere și politica de vecinătate, PSAC și 

politicile în domeniul mediului, dezvoltării, securității, combaterii terorismului, 

comerțului, migrației, justiției și afacerilor interne; 

71. reamintește că sancțiunile sunt un instrument indispensabil al PESC; îndeamnă 

Consiliul să adopte sancțiunile prevăzute de legislația UE atunci când sunt considerate 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor PESC, în special cu scopul de a proteja 

drepturile omului și de a consolida și sprijini democrația, asigurându-se în același timp 

că acestea nu au impact asupra populației civile; solicită ca aceste sancțiuni să se 

concentreze pe funcționarii identificați ca fiind responsabili pentru încălcările 

drepturilor omului pentru a-i pedepsi pentru infracțiunile și abuzurile comise; 

72. ia act de eforturile Comisiei de a-și îndeplini angajamentul de a include dispozițiile 

privind drepturile omului în evaluările sale de impact pentru propunerile legislative și 

nelegislative, măsurile de punere în aplicare și acordurile comerciale și de investiții; 

îndeamnă Comisia să îmbunătățească calitatea și caracterul exhaustiv al evaluărilor de 

impact și să asigure integrarea sistematică a aspectelor legate de drepturile omului în 

textul propunerilor legislative și fără caracter legislativ; 

73. își reafirmă sprijinul deplin pentru angajamentul puternic al UE pentru promovarea 

drepturilor omului și a principiilor democratice prin cooperarea cu structurile 

Organizației Națiunilor Unite și agențiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu 

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu organizații regionale cum ar fi 

Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Asociația Asia de Sud pentru 

Cooperare Regională (SAARC), Uniunea Africană, Liga Statelor Arabe și alte 

organizații, în conformitate cu articolele 21 și 22 din TUE; 

74. subliniază că, pentru a îndeplini obiectivele ambițioase stabilite în noul plan de acțiune, 

UE trebuie să aloce suficiente resurse și cunoștințe de specialitate, atât în ceea ce 

privește resursele umane pentru delegații și de la sediul central, cât și în ceea ce 

privește fondurile disponibile; 

75. reamintește, de asemenea, că este extrem de important ca UE să se implice în mod activ 
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și consecvent în toate mecanismele privind drepturile omului ale ONU, mai ales în a 

treia Comisie a Adunării Generale a ONU și Consiliul pentru Drepturile Omului; 

recunoaște eforturile depuse de SEAE, de delegațiile UE de la New York și Geneva și 

de statele membre în vederea creșterii gradului de coerență al Uniunii în cadrul ONU în 

ceea ce privește aspectele legate de drepturile omului; încurajează UE să își intensifice 

eforturile de a-și face auzită vocea, inclusiv recurgând mai des la practica din ce în ce 

mai răspândită a inițiativelor transregionale, prin susținerea și depunerea de rezoluții; 

subliniază că liderii UE trebuie să insiste asupra reformării ONU, având ca obiectiv 

consolidarea impactului și a forței sistemului multilateral bazat pe reguli, precum și 

asigurarea unei protecții mai eficiente a drepturilor omului și promovarea dreptului 

internațional; 

° 

° ° 

76. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile 

omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, 

Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 70-a Adunări Generale a ONU, 

Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU 

pentru Drepturile Omului, precum și șefilor delegațiilor UE. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


